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Disertační práce s názvem Pohlavní osvěta v popularizačních příručkách v jazykově českém 

prostředí s přihlédnutím ke světu dětí a mládeţe v „dlouhém“ 19. století se  zaměřuje na to, 

jak se postupně měnil přístup k pohlavní osvětě dětí a mládeţe. Pozornost je věnována 

zpŧsobŧm informování o tématech spojených se sexualitou zejména v dobových výchovných, 

popularizačních a osvětových příručkách vycházejících v prŧběhu 19. století. 

Cílem práce je popsat zpŧsoby pohlavní osvěty v českých zemích rakouské monarchie, zjistit 

v jaké podobě se intimní témata objevovala v dobové výchovné a populárně-naučné literatuře 

a jakým zpŧsobem byly dětem a dospívajícím předkládány informace z okruhu sexuální 

výchovy. Disertační práce se snaţí porozumět měnícím se postojŧm člověka k sexualitě, 

zejména tomu, jak se tyto postoje odráţely ve výchově, a to jak rodinné tak i institucionální. 

Práce se soustředí na přístupy k sexualitě na venkově i v městském prostředí a snaţí se 

porozumět přístupŧm společnosti k informovaní dětí a dospívajících o pohlavních otázkách. 
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contemporary educational, popularization and enlightenment manuals published during the 
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ÚVOD 

Téma sexuality zŧstávalo dlouho mimo pozornost historického bádání. Zájem o toto téma 

vzrostl v 60. letech 20. století v souvislosti s další generací francouzské historiografické školy 

Annales, odklonem od politických a událostních dějin a zvýšeným zájmem o dějiny 

kaţdodennosti a interdisciplinaritu v historii. Oblasti dějin lidské sexuality a sexuálního 

chování se ve 2. polovině 20. století dostala v západoevropské a severoamerické historiografii 

větší pozornost, například v roce 1975 vyšel v Paříţi první díl Histoire de la sexualité, 

La volonté de savoir (česky vyšlo pod názvem Dějiny sexuality) francouzského historika 

Michela Foucaulta.  

V disertační práci na téma pohlavní osvěta v „dlouhém“ 19. století jsem se zaměřila 

na postupné rozšiřování povědomí o sexualitě a tělesnosti a zejména na to, jak se postupně 

měnil přístup k pohlavní osvětě dětí a mládeţe. Pozornost je věnována zpŧsobŧm informování 

o tématu sexuality zejména v dobových výchovných, popularizačních a osvětových 

příručkách. 

Cílem je popsat vývoj pohlavní osvěty v českých zemích rakouské monarchie, zjistit v jaké 

podobě se intimní témata objevovala v dobové výchovné a populárně-naučné literatuře 

a jakým zpŧsobem byly dětem a dospívajícím předkládány informace z okruhu sexuální 

výchovy. Zaměřila jsem se na témata týkající se pohlavní osvěty prezentovaná na stránkách 

osvětových příruček vycházejících v prŧběhu 19. století. 

Jedním z prvotních impulsŧ pro výběr tématu práce byla pro mě pasáţ z knihy Stefana 

Zweiga Svět včerejška, kde popisoval záţitek ţeny, která byla díky své nevědomosti v oblasti 

sexuality konfrontována s prvním intimním záţitkem s novomanţelem takovým zpŧsobem, 

ţe zcela vyplašená volala rodinu o pomoc, protoţe se ji její novomanţel pokusil svléknout. 

Uvědomila jsem si, jak velká mohla být míra neinformovanosti o intimních tématech 

a rozhodla jsem se zjistit více o tom, kdy a zda vŧbec se o sexuální výchově hovořilo 

v českých zemích v „dlouhém“ 19. století, které je známé jako období industrializace, 

urbanizace, rozmachu vědy, vědeckých oborŧ a techniky, specializace medicíny a rozvoji 

pedagogiky, a kdy se do středu zájmu dostala mimo jiné také potřeba zlepšit gramotnost 

a vzdělávání, a to jak chlapcŧ, tak i dívek. 

V první fázi při psaní disertační práce jsem se věnovala převáţně četbě sekundární literatury 

týkající se přístupu k dětem a výchovným postupŧm v „dlouhém“ 19. století, studovala jsem 
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publikace věnující se tématu sexuality a tělesnosti. Další krok v bádání představovala analýza 

pedagogické, osvětové a populárně-naučné literatury 19. století. Významným zdrojem 

informací o dětství a výchově, vztazích mezi rodiči a dětmi i mezi dětmi a pedagogy mi byly 

dobové pedagogické a výchovné spisy, které se šířily zejména od dob osvícenství, a také 

populárně-naučné příručky z oblasti zdravotnictví. Další postup představovalo studium 

církevních pramenŧ, neboť církev si po celé zkoumané období udrţovala dohled 

nad manţelstvím i výchovou dětí. 

Jako geografické vymezení jsem zvolila české země, které byly součástí habsburské 

monarchie, od roku 1867 Rakouska-Uherska. Časové vymezení jsem si stanovila na „dlouhé“ 

19. století, kterým se v periodizaci dějin rozumí období od Velké francouzské revoluce 

aţ po atentát na následníka rakousko-uherského trŧnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este 

v roce 1914, tedy po počátek první světové války. Zvolené téma předpokládá nutnost 

pohlédnout hlouběji do 18. století, do epochy osvícenství, kdy v Evropě vznikaly nové 

pedagogické teorie a Všeobecným školním řádem vydaným Marií Terezií roku 1775 vznikaly 

předpoklady pro vytvoření základních vzdělávacích struktur, ale také k disciplinaci 

obyvatelstva. Zaměřila jsem se na českojazyčné prostředí a českojazyčnou literaturu, 

zkoumání dalších zdrojŧ zŧstává moţností pro budoucí výzkum a heuristická práce v této 

oblasti tím rozhodně není vyčerpána. Snahou bylo představit co nejreprezentativnější 

publikace, čemuţ předcházelo jejich hledání a sběr, následná analýza a hledání zmínek o 

pohlavní osvětě. Následně jsem se pokusila uspořádat hlavní témata související s pohlavní 

osvětou, která se v publikacích nejčastěji objevovala a která se mi jako badatelce zdála 

zásadní. V citovaných dílech se drţím pŧvodní podoby, a to i pokud jsou udávané výrazy 

v současném českém jazyce povaţovány za chybné. 

Zaměřila jsem se zejména na prostředí středních, částečně také dolních vrstev. Střední vrstva 

byla povaţována za nositele modernizace a představovala zhruba 15–20 % populace. Patřily 

sem například rodiny sedlákŧ, úředníku, drobných podnikatelŧ či řemeslníkŧ.
1
 Vlivem 

osvícenských reforem se zvyšovala gramotnost obyvatelstva, představitelé středních vrstev 

získávali přístup k výchovným a lékařským spisŧm pro laické čtenáře. Zlepšovala se jejich 

orientace v rŧzných oblastech, včetně znalostí funkcí vlastního těla. Soustředila jsem 

se na jazykově české prostředí a jazykově českou odbornou literaturu, zkoumání dalších 

pramenŧ nadále zŧstává jako moţnost budoucího bádání a heuristická práce v této oblasti 

                                                 
1 
MACHAČOVÁ, J. Ţena v 19. století jako „přívěsek“? In: LENDEROVÁ M. et al. Dějiny ţen aneb Evropská 

ţena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Univerzita Pardubice, 2006. str. 211 Srov. 

MACHAČOVÁ, J., MATĚJČEK, J.: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914. Opava 2002. str. 214. 
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rozhodně není vyčerpána. Snahou bylo představit zejména nejvíce reprezentativní publikace, 

čemuţ předcházelo jejich vyhledávání a shromaţďování, následná analýza a hledání náznakŧ 

pohlavní osvěty. Následně jsem se snaţila uspořádat hlavní témata týkající se pohlavní 

osvěty, která se v publikacích objevovala a která mě jako badatelce připadala stěţejní. 

Sexuální chování lidí ovlivňovala křesťanská nauka, která povaţovala za nejdŧleţitější lásku 

k Bohu, pohlavní styk zasazovala výhradně do prostředí manţelského svazku, kde se měl 

odehrávat pouze za účelem plození dětí, a sexuální rozkoš byla povaţována za hřích. 

To platilo téměř do poloviny 20. století. 

Dějiny dětství, výchovy a sexuality - dosavadní stav bádání 

Nové generace historiografické školy Annales spolu s rozvíjející se historickou antropologií 

otevíraly dosud opomíjená témata, jakými bylo například dětství, lidské tělo, fenomén smrti, 

dějiny ţen, gender či pro tuto práci stěţejní téma výchovy a sexuality. Bádání vztahující 

se k dějinám kaţdodennosti spadají do dějepisectví zhruba od 60. aţ 70. let 20. století. 

Jak popsal historik Georg Iggers, v 60. letech došlo k obratu od událostních dějin k výzkumu 

dějin kaţdodenního ţivota, tematické okruhy bádání se rozšířily a více se změřily na lidské 

individuum.
2 

Francouzský historik Phillippe Ariès se proslavil pracemi na téma dětství v dějinách 

a v 60. letech 20. století na základě svých výzkumŧ došel k závěru, ţe k „objevu“ dětství 

došlo aţ v 17. století. Ariès se domníval, ţe ve středověku nebylo období dětství povaţováno 

za specifickou a dŧleţitou ţivotní etapu. Jeho závěry v díle L'Enfant et la vie familiale sous 

l'Ancien Régime (1960)
3
 zvedly mezi historiky vlnu polemických reakcí a vydaly podnět 

k dalšímu bádání a děl s tématikou dějin dětství postupně přibývalo.
4
 Ariès a jeho stoupenci 

zastávali tzv. „černou“ legendu o dětství,
5
 která předpokládá lhostejnost k dítěti ve středověku 

a raném novověku. Řada Arièsových oponentŧ však upozorňovala na středověkou 

                                                 
2 
IGGERS, G. G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002. 

3 
ARIÈS, Philippe. Centuries of Childhood. A Social History of Family Life. Vintage Books, 1965. 447 s. 

4 
Např. LANEYURIE-DAGEN, N. Les grands événements del’histoire des enfants. Paris:Larousse, 1995; 

BECCHI, E.; JULIA, D. et al. Histoire de l'enfance en Occident. Paris, 1998; FASS, P. Encyclopedia of children 

and childhood. New York, 2004.  
5 
Mezi badateli se hovoří o vytvoření tzv. černé a bílé legendy o dětství. Bílá připouští, ţe i ve středověku 

a novověku existoval vztah k dětství, zatímco černá legenda namítá, ţe dětství nebylo bráno jako specifická 

etapa ţivota. Srov. FIALOVÁ, L. et al. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996.  

Například FLANDRIN, J. L. Enfance et société. Annales ESC 19. 1964. pp 322-329; HASS, Louis: 

The renaissance man and his children. Childbirth and early childhood in Florence, 1300 – 1600. New York, 

1998; LLOYS de Mause (ed.), The History of Childhood. New York, 1974; SHORTER, E. The Making 

of the Modern Family. New York: Basic Books, 1975; CUNNIGHAM, H. The Invention of Childhood. BBC 

Books. 2006. 
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a novověkou literaturu, která dosvědčovala zájem o dítě a dětství.
6
 Další historici se naopak 

přiklání k názoru, ţe dětství bylo vnímáno jako svébytná ţivotní etapa aţ v 18. století.
7
 

V 80. letech se někteří badatelé středověku a raného novověku přikláněli k názoru, 

ţe rodičovská láska k dítěti se projevovala uţ ve středověku. Mezi zastánce této teorie, 

označované naopak jako „bílá legenda“, patřili například Louis Hass či Linda A. Pollock.
8
 

Ariès v reedici knihy v roce 1973 poupravil své závěry a uvedl, ţe jiţ ve 13. století měl dětský 

svět svá specifika a citová pouta mezi rodiči a dětmi existovala uţ v 16. století.
9
  

V českém prostředí se na téma dětství, vztahŧ rodičŧ a dětí a výchovy zaměřovala zpočátku 

zejména historická demografie a postupně se zájem historikŧ o tuto problematiku rozšiřoval.
10

 

Badatelé se zaměřovali zejména na to, jaká byla podoba dětství v rŧzných historických 

obdobích, jak se lišil vztah k dítěti v odlišných sociálních skupinách, jakou roli hrálo v ţivotě 

dítěte vzdělávání a v neposlední řadě také na to, jak se lišila výchova dívek a chlapcŧ.
11

 

Výzkum dějin dětství ve středověku a raném novověku završily vyčerpávající publikace Děti 

a dětství: od středověku na práh osvícenství
12

 a také Velké dějiny zemí Koruny české: 

Dětství.
13

 

Bádání o dějinách dětství, vzdělávání a výchovy je úzce spjato s historií pedagogiky, 

lékařství, porodnictví a školství. Přínosem pro tuto práci jsou tedy nepochybně také publikace 
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ve 2019 
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věnující se oblasti historie výchovy a vzdělávání.
14

 Jeden z prvních pokusŧ o uspořádání 

pramenŧ k dějinám pedagogiky u nás najdeme v díle Otakara Kádnera Dějiny pedagogiky.
15

 

V českém badatelském prostředí se tomuto tématu věnoval například také Vladimír Štverák, 

který se zabýval pedagogikou filantropistŧ a mimo jiné upozornil na tzv. pedagogizaci dětské 

sexuality.
16

 Velmi cenný zdroj pro předkládanou práci představují díla pedagoga Kamila 

Janiše, zejména příspěvek Vývoj cílené pohlavní výchovy v 1. polovině minulého století,
 

ve kterém se autor vyjádřil, ţe sexuální výchova probíhala v určité podobě či v jistém smyslu 

vţdy, ale teprve ve 2. polovině 19. století získávala konkrétnější podobu.
17

 

Stěţejní publikací k tématu dějin sexuality je kniha významného francouzského filozofa 

Michela Foucaulta nazvaná výstiţně Dějiny sexuality, která se ve třech svazcích zabývá 

analýzou sexuality jako jedinečné formy zkušenosti a vztahŧ moci/vědění a subjektu. 

Francouzsky vyšlo poprvé v roce 1976 v paříţském nakladatelství Gallimard. První tři svazky 

s názvy Vŧle k vědění, Uţívání slastí a Péče o sebe vydalo u nás začátkem nového tisíciletí 

nakladatelství Herrmann & synové.
18

 Foucault se domníval, ţe počátkem 17. století byla 

sexuální morálka uvolněnější, avšak viktoriánská společnost začala tabuizovat oblasti spojené 
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kongresu k sexuální výchově, Pardubice 2006 [online]. Dostupné z: www.planovanirodiny.cz/sbornik-2006/55-
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1. vyd. Trutnov: Lupus, 2004. 382 s. JANIŠ, Kamil. Úvod do sexuální výchovy. Opava: Slezská univerzita 

v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2005. 93 s.; JANIŠ, 

K. Historie cílené pohlavní výchovy na našem území. In ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. a kol. Výchova 

k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: MAXDORF s.r.o., 2011. str. 378 – 385. 
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se sexem a intimitou. Represivní moc potlačovala sexualitu pomocí popření, zákazŧ 

a pravidel. Foucault dočel k závěru, ţe od 19. století platil dekret „zákazu, neexistence 

a mlčení.“ Výstřednost či zvláštnost nebyla společností tolerována, ţádoucí naopak byla 

střídmost a dŧstojnost a sexualita byla přípustná pouze v prostoru veřejného domu nebo 

sanatoria.
19

 

Sex se dostával pod kontrolu státu, a to zejména prostřednictvím medicíny a pedagogiky. 

Foucault jmenoval v Dějinách sexuality tzv. čtyři strategické celky, které podle 

něj od 18. století ve vztahu k sexu rozvinuly specifické dispozitivy vědění a moci. Mezi tyto 

čtyři body patří: hysterizace ţenského těla, pedagogizace dětské sexuality, socializace 

prokreačního chování, psychiatrizace „perverzních slastí“.
20

 Dívky byly vychovávány 

k cudnosti a nevinnosti, pohlavní styk měl slouţit pouze k plození dětí a odehrávat 

se v legitimní manţelském svazku.
21

 Foucaultŧv pojem pedagogizace dětské sexuality 

lze spojit s pedagogickým směrem zvaným filantropismus, který jako první ucelený 

pedagogický směr vzal v úvahu dětskou sexualitu. Filantropisté se snaţili své svěřence chránit 

před předčasným propuknutím pohlavního pudu a učit je sebedisciplíně, zároveň jim pravdivě 

vysvětlovat otázky týkající se lidského těla a rozmnoţování. Mezi tzv. perverzní slasti, 

spojené s odlišným sexuálním chováním dospělých, patřila podle Foucaulta například 

homosexualita či onanie, kterou se společnost zabývala jako něčím hříšným a škodlivým, 

čemu je třeba všemoţně zabránit a vytvořit tzv. technologie nápravy.
22

 

Michel Foucault se ve svých mnohovrstevnatých dílech zabýval také tématem těla a tělesnosti 

v dějinách, věnoval se pojetí moci, teorii medikalizace a disciplinace společnosti.
23

 Tématu 

disciplinace se věnoval v knize Dohlíţet a trestat: Kniha o zrodu vězení, kde popisoval 

promyšlenější systém donucování a kontroly, vývoj instituce vězení, vztah mezi mocí 

a věděním.
24

 Disciplinace společně s pojmy diskurz, moc a vědění představuje základ 

Foucaultovy obsáhlé filozofie. 

Foucaultŧv vliv byl významný, ale jedny z prvních badatelských počinŧ k dějinám sexuality 

a těla lze ale datovat uţ do 30. let 20. století. Francouzský sociolog a ţák Emila Durkheima 
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Marcell Mauss vydal roku 1936 esej La Technique du corps
25

, ve které se zabýval rolí těla 

v kulturním kontextu a také tělem jako vyjadřovacím prostředkem sociální komunikace. Další 

osobností na poli bádání o dějinách těla byl německý filozof Norbert Elias, který se ve svém 

významném díle O procesu civilizace (1939)
26

 zabýval vztahem těla a kultury, 

přizpŧsobování těla novým sociálním návykŧm a proměnám postoje společnosti k tělesným 

potřebám. 

Značnější pozornost byla ale dějinám sexuality a těla věnována aţ koncem 80. let 20. století.
27

 

V 90. letech vycházejí další publikace na téma tzv. body history, například v USA Judith 

Butler: Bodies That Matter. On the Discursive Limitis of „Sex“ (1993) a Isabel Hull: 

Sexuality, State and Civil Socity in Germany 1700-1815 (1995)
28

 

V roce 1996 vydala francouzská historička Anne-Martine Sohn publikaci Du premier baiser 

a l´alcove. La sexualité des Francais au quotidien (1850 - 1950), ve které se na základě 

výslechových protokolŧ soudŧ v jednotlivých francouzských departementech zaměřila 

na manţelské, předmanţelské i mimomanţelských projevy sexuality, sexuální odchylky 

a názvosloví. 

V roce 2005 vydal francouzský historik Alan Corbin spolu s Jeanem-Jacquesem Courtinem 

a Georgesem Vigarellem třísvazkové dílo Histoire du corps 2005. O dva roky později vyšla 

publikace Alan Corbina: L’harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des 

Lumières à l’avènement de la sexuologie. Roku 2013 Cambridge University Press 

publikovalo The Body in History: Europe from the Palaeolithic to the Future z pera Johna 

Robba a Olivera J. T. Harrise.
29

 Tělo se stalo součástí genderových studií, docházelo 

ke zkoumání rozdílného pojetí muţské a ţenské sexuality, vlivu lékařských poznatkŧ na ţivot 
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člověka a jeho vztah k tělu. Tělo bylo jiţ vnímáno jako proměnlivá kategorie a nikoli 

neměnící se biologický objekt.
30

 

Téma dějin těla bylo u nás v 80. a 90. letech spojeno převáţně s historickou demografií.
31

 

Zde mŧţeme jmenovat monografii Aleny Šubrtové Dějiny populačního myšlení v českých 

zemích (1989), z děl Eduarda Maura například Dětství a mládí jako fáze ţivotního cyklu 

v pojetí J. A. Komenského (1999).
32

 Okrajově vycházely také překlady děl zaměřených 

na téma dějin těla a tělesnosti.
33

 

V roce 1999 vyšel sborník ze 17. plzeňského sympozia s názvem Sex a tabu v české kultuře 

19. století.
34

 Tělu ţeny se věnují také vybrané kapitoly v syntéze Ţena v českých zemích 

od středověku do 20. století (2009).
35

 Obě zmíněná díla jsou pro účely mé práce dobrou 

základnou a čerpám z nich poznatky o přístupech k sexualitě a lidskému tělu v rŧzných 

epochách.
36

 V současnosti se v domácí produkci tématem dějin těla zabývají například 

Daniela Tinková
37

, Vladan Hanulík
38

, Lucie Storchová a Jana Ratajová
39

 či Milena 
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Lenderová.
40

 V roce 2009 se v Plzni konala konference s názvem Tělo a tělesnost v české 

kultuře 19. století, díky které vyšel stejnojmenný sborník. O rok později hostila Univerzita 

Pardubice konferenci na téma Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál 

v dějinách. V roce 2013 vyšla kolektivní monografie Dějiny těla. Prameny, koncepty, 

historiografie přinášející studie věnované proměnám chápání těla v českých zemích. O rok 

později byla vydána další monografie Tělo mezi medicínou a disciplínou z dílny autorského 

kolektivu Milena Lenderová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík.
41

 Oba tyto badatelské počiny 

se přiklánění k sociálnímu konstruktivismu, podle kterého je vztah těla a kultury historicky 

proměnlivý. 

Práce na téma dějin těla a sexuality sledují zejména odborný diskurs. Reálnou sexualitu 

dolních vrstev, včetně sexuality mládeţe a dětí, zachytil učitel, sběratel folkloru a exlibrista 

Karel Jaroslav Obrátil. Představu o pojetí sexuality v lidových vrstvách předkládají jeho 

sbírky českého eroticko-skatologického folkloru nazvané Kryptadia: příspěvky ke studiu 

pohlavního ţivota našeho lidu. Obrátil, shromáţdil takové lidové projevy, které většina 

badatelŧ do té doby spíše skrývala a cenzurovala, jednalo se totiţ o texty poněkud vulgární, 

oplzlé a sprosté. Obrátil se zaměřil na erotické povídky, písničky, anekdoty, básně, popsal 

erotické obyčeje i mluvu týkající se pohlavního ţivota a nastínil přístup k sexualitě v lidovém 

prostředí. První díly nazvané Kryptadia, příspěvky ke studiu pohlavního ţivota našeho lidu 

vydal Obrátil soukromě v omezeném počtu 300 výtisku v roce 1932. Byly tištěné v rozsahu 

80 stran v podobě sešitŧ.
42

 Jeho poznatky a výsledky pětadvacet let trvajícího sběru lidové 

slovesnosti bortily obrozeneckou představu idylického a nezkaţeného venkova. V roce 
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1937 poskytl své sbírky praţskému Národnímu muzeu a o rok později se sešity dočkaly 

dalšího publikování.
43

 V letech 1999 a 2000 vyšlo v nakladatelství Paseka dílo Kryptadia 

ve třech svazcích. 

Heuristické moţnosti na poli dějin sexuality a těla představují zejména dobová odborná 

literatura (například lékařská, filozofická či pedagogická), dobová populární literatura 

(např. domácí lékaře, dietetické příručky), dále ego-dokumenty, ikonografické prameny 

a v neposlední řadě krásná literatura, která představuje nepřeberné mnoţství výzkumu 

a kterou jsem zatím ponechala stranou. 

Struktura práce 

Disertační práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, které jsou členěny na dílčí 

podkapitoly. 

V úvodní části seznámím s cílem disertační práce, dosavadním stavem bádání, strukturou 

předkládané práce a vymezením pojmŧ, se kterými se v práci nejčastěji setkáváme. V první 

kapitole předtavím přehled pramenŧ a dobové literatury. 

Abychom mohli co lépe pochopit přístup společnosti k pohlavní osvětě dětí a mládeţe, 

rozhodla jsem se ve druhé kapitole nejprve stručně nastínit přístup k dětem a jejich výchově 

v 19. století. Představím postoj k dětem v rodině i škole a seznámím s tím, jak byly vnímány 

a rozlišovány jednotlivé etapy v ţivotě dítěte. Zaměřím se na rodinnou výchovu a péči o dítě, 

projevy mateřské lásky a disciplinaci dítěte. Stručně přiblíţím vývoj institucionální výchovy 

v českých zemích od konce 18. a v 19. století. 

Třetí kapitola se zabývá projevy disciplinace a přístupem k sexualitě a tělu v 19. století. 

V rámci disciplinace začala být sexualita od konce 18. století regulována jak veřejnou mocí 

a církví, tak i v rámci rodiny. Postupně se zvyšovala gramotnost obyvatelstva a zájem 

společnosti o rozumové poznání, včetně znalosti funkcí vlastního těla. Lékaři ale i další 

představitelé inteligence psali nejen odborné publikace, ale vydávali také populárně-naučné 

osvětové příručky pro laické čtenáře. V podkapitole jsem se zaměřila na teoretická 

východiska výchovy v dlouhém 19. století a na postupy a metody sexuální osvěty 

reflektované v populárně naučných dílech. Úvodem ve stručnosti připomenu vývoj 

pedagogických myšlenek od středověku a raného novověku po osvícenství a 19. století, 

kdy docházelo k dalšímu rozvoji pedagogiky jako vědy, přibývalo vzdělaných učitelŧ, 
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pedagogických teorií a metod. Při rozboru dobových příruček jsem se zaměřila na témata 

spojená se sexuální osvětou. Na základě společných rysŧ v jednotlivých příručkách byl 

vymezen základní okruh opakujících se témat, která jsou nějakým zpŧsobem spojena 

s pohlavní osvětou. Téma pohlavnosti zmiňovala česká literatura 19. století se zjevnou 

zdrţenlivostí a omezovala se zpravidla na stručná vysvětlení otázek týkajících se pohlavní 

výchovy. Kapitola přiblíţí metody informování o sexuálních tématech, společensky 

předepisované vzory ţádoucího chování. 

Čtvrtá kapitola je pro předkládanou disertační práci klíčová. Soustředí na vývoj sexuální 

výchovy v českých zemích. Stěţejním tématem této kapitoly je teorie a praxe sexuální 

výchovy představovaná v dobových osvětových příručkách. Zaobírá se otázkou kdy, 

jak a zda vŧbec se odehrávala pohlavní výchova, jakým zpŧsobem mohla probíhat osvěta 

v rodině či v prostředí školy. Autoři příruček se shodovali, ţe úkolem rodičŧ (zejména matky) 

bylo vštípit dětem mravní a náboţenské zásady. Kapitola přiblíţí, jak se měnily postoje 

k pohlavní osvětě dětí a mládeţe v příručkách v prŧběhu 19. století a kdo měl mít podle 

příruček zodpovědnost za poučení dětí o tzv. pohlavní otázce. Tato kapitola se věnuje také 

pohlavní výchově v prostředí školy. Zabývá se tím, kdy lze vypozorovat první náznaky cílené 

pohlavní osvěty, jaké pedagogické směry sexuální výchovu ovlivňovaly a jaká témata, která 

lze zařadit do pohlavní výchovy, se v osvětových příručkách objevovala. 

Vymezení pojmů 

Tématem disertační práce je pohlavní osvěta dětí a mládeţe v 19. století, pouţívané termíny 

tedy souvisí s pedagogickým názvoslovím, s chápáním samotného pojmu výchova a pohlavní 

či sexuální výchova. Proto nyní představme, s jakým pojmovým aparátem se v textu pracuje. 

Práce se opírá o dobovou osvětovou literaturu a často operuje s pojmem příručka, kterou 

chápu jako publikaci shrnující pokyny a informace z určitého okruhu. V případě této práce 

se jedná o okruh výchovy, vzdělávání a pohlavní osvěty. Lze sem zařadit metodické příručky 

určené pedagogŧm a vychovatelŧm, populárně-naučné výchovné příručky zabývající se péčí 

o dítě a výchovou určené pro rodiče, ţánr ţenské preskriptivní (normativní) literatury, který 

cílil na dívky a předkládal jim společensky ţádoucí vzorce chování, či populárně-naučné 

publikace pro nastávající matky. V neposlední řadě do této kategorie patří osvětové 

zdravotnické příručky, které směřovaly k laické veřejnosti, zatímco odborné lékařské spisy 

byly určeny pro lékaře a zdravotníky. 
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V disertační práci je často skloňovaným termínem výchova. Současné definice popisují 

výchovu jako záměrné a cílevědomé pŧsobení na osobnost člověka, které se projevuje 

všestranným formováním osobnosti a má adaptační, anticipační a permanentní charakter. 

Výchova je definována také jako součást socializace jedince.
44

 Podle Sociologické 

encyklopedie je výchova proces, v němţ společnost v souladu se svými reprodukčními 

potřebami, zájmy a cíli pŧsobí na jednotlivce a utváří individuální předpoklady k zastávání 

společenských pozic a rolí u další generace a její předpoklady k vyuţití a rozvinutí hodnot 

dané kultury. Zahrnuje péči o tělesný a duševní vývoj člověka, předávání a získávání 

poznatkŧ, dovedností a praktických návykŧ, osvojování morálky a vzorcŧ chování.
45

 

Jaké konotace měla výchova v 19. století? Od období osvícenství začal být kladen dŧraz 

na osobnost jedince, jeho potřeby a na dětství začalo být nahlíţeno jako svébytnou ţivotní 

etapu, kterou je třeba redukovat výchovou a disciplínou. Výchova dětí a mládeţe byla 

v 19. století ovlivněna sociální vrstvou, v rámci které dítě vyrŧstalo a ve které přebíralo vzory 

chování. Výchovným cílem bylo především osvojení si takových vzorŧ chování a morálních 

norem, které povedou k převzetí příslušné společenské role. V dobovém Ottově slovníku 

naučném nenajdeme místo pojmu výchova heslo vychovatelství, u kterého je odkaz na termín 

pedagogika, kterou autor hesla chápal jako vědu o vychování, jeţ podává poučení, 

jak vychovávat po stránce tělesné i duševní.
46

 

Dalším opětovně pouţívaným pojmem v této práci je disciplína. Pod tímto označením 

rozumíme vědomé podřízení vlastní vŧle vŧli vyšší, například předpisŧm.
47

 Michel Foucault 

chápe disciplínu jako trvalý a neustály dohled nad jednotlivci.
48

 Pod označením disciplinace 

rozumí soubor specifických regulačních technik, které individualizují a normalizují 

jednotlivce.
49 Ottŧv slovník naučný definoval v roce 1893 disciplínu jako kázeň. Chápal 

ji jako soustavu nařízení a pravidel, kterým se určité mnoţství lidí udrţuje v poslušnosti. 

Autor hesla rozlišoval například disciplínu vojenskou, úřední, klášterní či školní a dodával, 
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ţe díky školní disciplíně se udrţuje vnější řád, klid ve škole, pravidelná docházka, pozornost 

při vyučování, plnění úkolŧ, zpŧsobné chování, popřípadě i tělesný prospěch mládeţe.
50

 

Jak se dočteme v časopise Posel z Budče z roku 1849, oproti předchozímu století jiţ disciplína 

neznamenala pouze kázeň a dril učení, ale také „povzbuzení, vzdělání a zešlechtění všech sil 

duševních.“ Školní kázeň byla chápána jako „rozumné navedení dítek k pilnému učení, 

k zpŧsobnému chování.“
51

 

Pojem sexualita je odvozený z latinského sexus, tedy pohlaví. Sexualita je definována jako 

integrální součást lidské osobnosti, která zajišťuje reprodukci lidského rodu. Sexualita 

se podle Sociologické encyklopedie promítá do tzv. sexuálního chování a je výsledkem 

dlouhodobého evolučního procesu. Podle definice WHO je sexualita základní potřebou 

kaţdého člověka.
52

 Anglická socioloţka Ann Oakley chápe sexualitu jako chování vztahující 

se k pohlavnímu uspokojení a zároveň upozorňuje na to, ţe pojmy sexuální, pohlavní, sex, 

pohlavnost stále nejsou dostatečně jasně vymezeny.
53

 Pedagog Kamil Janiš dodává, 

ţe u pojmu sexualita se postupem času potlačila biologická podstata a rozvíjela se také 

emoční stránka.
54

 Podle Psychologického slovníku je sexualita souhrn projevŧ lidského 

chování a cítění, zpravidla vyplývající z psychických a tělesných rozdílŧ mezi pohlavími, 

přináší fyziologické uspokojení a psychickou slast.
55

  

V českém pedagogickém prostředí je sexuální výchova chápána jako výchova směřující 

k získání návykŧ, dovedností, znalostí, hodnot, norem a postojŧ v oblasti vztahŧ mezi muţem 

a ţenou. WHO povaţuje sexuální výchovu za vše, co přispívá k výchově celistvé osobnosti, 

která je schopná poznávat a chápat sociální, fyziologické, psychologické a mravní zvláštnosti 

jedincŧ podle pohlaví.
56

 Právě proto v době, na kterou se tato práce zaměřuje, nešlo 

o pohlavní výchovu v tomto slova smyslu, ale spíše o pohlavní osvětu. Podle Pedagogické 

encyklopedie se koncem 19. století objevuje pojem sexuální didaktika, který se zabýval 

postupy sexuální výchovy. Ottŧv slovník naučný označuje sexuální didaktiku velmi stručně 

jako didaktiku, která „má zřetel k různostem obého pohlaví a dle nich, co kterému se hodí, 

vybírá a utváří.“
57

 Stručný slovník pedagogický zmiňuje tento pojem pouze jako jeden 
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z oborŧ didaktiky a najdeme v něm také pojem sexuální pedagogika, ovšem tituly 

u něj uvedené souvisí spíše s preskriptivními příručkami pro dívky.
58

 Pedagog Karel Štech 

na počátku 20. století vysvětloval pojem sexuální pedagogika, který chápal jako výchovu 

pro zdravý a přirozený pohlaví ţivot, který by člověku přinesl tělesné a duševní uspokojení 

(…).
59

  

Rozdíl mezi pojmy sexuální výchova a pohlavní osvěta je vnímán rŧznými zpŧsoby. Kamil 

Janiš udává, ţe vývoj postupoval od pohlavní výchovy, přes sexuální výchovu, výchovu 

k partnerství, manţelství a rodičovství aţ po rodinnou výchovu a výchovu ke zdravému 

zpŧsobu ţivota.
60

 Jiní odborníci se mají za to, ţe ve školním prostředí se jedná především 

o sexuální osvětu, nikoli o sexuální výchovu v pravém slova smyslu. Osvěta ve školách bývá 

zaměřena především na zneuţití, znásilnění, pohlavně přenosné nemoci, neţádoucí otěhotnění 

či prostituci. Kvalitní sexuální výchova by se však měla zabývat také tématy jako je intimní 

vztah, láska, manţelství, zodpovědnost či rodičovství.
61

 Sexuolog Petr Weiss uvádí, 

ţe pohlavní výchova je starším označením pro sexuální výchovu. Sexuální výchova 

je v současné době pojímána jako součást výchovy k manţelství a rodičovství. Je chápána 

jako komplexní výchova, která směřuje k vytvoření podmínek pro správné chování ve všech 

oblastech sexuálně motivovaného chování. Cílem je předávání poznatkŧ z oblasti sexuality 

a vytváření postojŧ a hodnot v této sféře.
62

 

V současném Pedagogickém slovníku najdeme definici sexuální výchovy coby výchovy 

směřující k získání znalostí, návykŧ, dovedností, hodnot, postojŧ a norem v oblasti sexuálních 

vztahŧ mezi muţem a ţenou, zakládání manţelství a budování rodiny. V českém školství 

bývá začleněna do předmětu Výchova ke zdraví na druhém stupni základních škol.
63

 

V německém prostředí se pouţívá termín Sexualpädagogik, v anglicky mluvících zemích 

se setkáváme s termínem sex education.
64

 

                                                 
58 

KLIKA; ŠTECH. Stručný slovník paedagogický. 1. díl. Praha. 1891. str. 141, 236. 
59 

ŠTECH, K. Sexuální pedagogika. Pedagogické rozhledy. Roč. 21, č. 3. 1907. str. 255. 
60 

JANIŠ, K. K historii cílené pohlavní výchovy v období první republiky. Sborník referátŧ z 14. celostátního 

kongresu k sexuální výchově, Pardubice 2006 [online]. Dostupné z: www.planovanirodiny.cz/sbornik-2006/55-

sexualni-vychova-za-prvni-republiky 
61 

Výchova ke zdraví: Sexuálné výchova. 2010. Dostupné z http://vychovakezdravi.cz/clanky/sexualni-

vychova.html 
62 

WEISS, Petr. Sexuologie. Praha: Grada, 2010. str. 34 
63 

PRŦCHA, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 2013. str. 261 
64 

PRŦCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 2009. str. 862. Srov. CAPPONI, Věra, 

HAJNOVÁ, Rŧţena a NOVÁK, Tomáš. Sexuologický slovník. 1. vyd. Praha: Grada, 1994 



27 

Metody a teoretická východiska 

Předkládaná práce se pokouší analyzovat populárně-naučné příručky zabývající se určitým 

zpŧsobem pohlavní osvětou. Primární metodický postup práce tedy představuje analýza 

dobové literatury (zejména normativních a populárně-naučných příruček, pedagogické 

literatury, zdravotnických příruček). Tato literatura umoţňuje vystihnout postoj učitelŧ, lékařŧ 

a dalších autorit k pohlavní osvětě dětí a mládeţe, názory na sexualitu, výchovu. 

Německý filozof a sociolog Norbert Elias se opíral o podobné typy pramenŧ jako autorka této 

práce, rozebíral výchovné spisy a mravoučné příručky a sledoval postupné změny v procesu 

civilizace, ovšem na rozdíl od předkládané práce v širším chronologickém záběru. Práci 

Norberta Eliase lze proto povaţovat za podnětný inspirační a metodologický vzor. Zabýval 

se tzv. civilizační teorií a věnoval se studiu spisŧ o společenském chování psaných v období 

od 12. do 18. století. V dnes uţ klasickém díle O procesu civilizace: sociogenetické 

a psychogenetické studie se zaměřil na proces civilizace a vývoj osobnostních struktur 

člověka, mimo jiné také na pocit studu spojený se sexualitou a intimními tématy. Zabýval 

studiem textŧ o společenském chování psaných v období od 12. do 18. století a sledoval vývoj 

společnosti (sociogeneze) a proměny lidského chování (psychogeneze). Povšiml si, 

ţe ve sledovaném období docházelo k většímu příklonu k vlastní sebekontrole, ubývalo afektŧ 

a sniţovala se spontánnost projevŧ. To vše úzce souviselo se vznikem monopolních institucí, 

stabilizací ústředních společenských orgánŧ.
65

 Všímal si postupně sílícího dŧrazu na pravidla 

chování v 16. a 17. století a došel k závěru, ţe společenský i individuální ţivot začal stále více 

podléhat kontrole a spolu s tím se rozšiřovaly příručky společenského chování jako 

samostatný ţánr.
66

 

S otázkou sexuality a sexuální výchovy úzce souvisí dějiny těla. Interpretaci lidského těla 

lze pojmout dvěma základními přístupy. Prvním z nich je takzvaný esencialismus, který 

se přiklání k biologické podstatě člověka a souvisí s jeho smyslovým, genetickým a fyzickým 

vybavením. Druhý přístup se nazývá konstruktivismus a zdŧrazňuje kulturní roli těla. Dějiny 

těla se přiklánějí spíše ke druhému zmiňovanému přístupu, zaměřují se na interakci lidského 

těla a kulturních vlivŧ a také na vzájemné ovlivňování společnosti a jedince. Lidské tělo není 
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dle konstruktivistického pojetí neměnné a podléhá proměnám kulturních vzorcŧ.
67

 V českém 

prostředí byly v letech 2013 a 2014 vydány hned dvě kolektivní monografie věnované 

dějinám těla a tělesnosti - Dějiny těla a Tělo mezi medicínou a disciplínou z dílny autorského 

kolektivu Milena Lenderová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík, které pro mou práci 

představovaly inspirační metodická východiska.
68

 

S tématem pohlavní výchovy a sexuality je spojeno také téma dějiny ţen a gender history. 

Výraznou osobností na polí bádání o dějinách ţen u nás je historička Milena Lenderová, jejíţ 

publikace (či publikace, na kterých se podílela) mi byly při psaní disertační práce velmi 

cenným zdrojem. Zejména texty týkající se prostituce, zpovědních zrcadel či porodních bab.
69

 

Metodicky přínosný zdroj pro mou práci představuje také bádání Kamila Janiše,
70

 který 

se domnívá, ţe sexuální výchova probíhala v určité podobě či v jistém smyslu vţdy, 

ale teprve v 2. polovině 19. století získávala konkrétnější podobu. Jeho práce mi pomohly 

zejména s periodizací dějin, orientací v problematice pohlavní výchovy v dějinách 

i současnosti a vymezení pojmŧ týkajících se sexuální osvěty u nás. 
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1 PRAMENY A DOBOVÁ LITERATURA 

1.1 Přehled dobové literatury 

Disertační práce se opírá o dobové tištěné prameny. Významnou pramennou základnu 

pro předkládanou práci tvoří odborné i populárně-naučné spisy z oblasti výchovy, osvětové 

zdravotnické příručky, pedagogická literatura a normativní (preskriptivní) příručky. Je tedy 

patrné, ţe příručky lze rozdělit z hlediska cílové čtenářské skupiny. Populárně-naučné 

výchovné příručky byly určené rodičŧm, pedagogické spisy cílily na učitele a vychovatele, 

domácí lékaře a osvětové zdravotnické příručky směřovaly k laické veřejnosti, zatímco 

odborné lékařské spisy byly vydávány pro lékaře či další zdravotnický personál. Pouţité 

prameny – zejména dobové příručky – slouţí jako zdroj informací k tomu, jak a zda vŧbec 

fungovala pohlavní osvěta dětí a mládeţe v 19. století. Díky rozboru literatury mŧţeme 

definovat dobový úzus a charakterizovat podobu pohlavní osvěty ve sledovaném období. 

V otázce sexuální výchovy se česká populárně-naučná literatura vyjadřovala s typickou 

zdrţenlivostí a omezovala se zpravidla na stručná vysvětlení.  

Na začátku zkoumaného období se čeština jako literární i odborný jazyk teprve prosazovala. 

Postupně docházelo k rozpadu ţánrového synkretismu, který byl typický pro českou literaturu 

v první polovině 19. století. Ve druhé polovině 19. století přibývala pŧvodní česká tvorba 

a postupně také stoupala umělecká hodnota děl.
71

 Ve druhé polovině 19. století 

se přímočařejší informace o dospívání, sexualitě a lidském těle objevovaly zejména 

v překladové populárně-naučné literatuře. 

Výchovné příručky, preskriptivní literatura, pedagogické spisy, zdravotnické příručky 

i dobová encyklopedická díla napomáhají vytvořit základní představu o přístupu k výchově 

a pohlavní osvětě, vztahu společnosti k tělu a tělesnosti, názvosloví pouţívaném v souvislosti 

se sexualitou a o společností tabuizovaných tématech. 

1.1.1 Výchovné mravoučné příručky 

Mravoučnými příručkami v české literatuře se zabýval literární historik Alexej Mikulášek 

v rigorózní práci Mravoučná povídka „pro dítky a přátele jejich“ a její funkce v kontextu 
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školní slovesné kultury dětí a mládeţe 19. století.
72

 Jeden z prvních pokusŧ o popis vývoje 

ţánru mravoučné literatury v českém badatelském prostředí najdeme podle Mikuláška 

ve studii s názvem Mravoučná literatura česká z roku 1905 od profesora a rektora Karlovy 

univerzity Antonína Vřešťála.
73

 Alexej Mikulášek hned v úvodu své práce upozornil 

na nedostatečný zájem české literární vědy o mravoučnou literaturu. Dŧkazem toho je, 

ţe ve většině literárních slovníkŧ budeme heslo mravoučná literatura hledat marně. Setkáme 

se v nich však s pojmem didaktická literatura, která bývá definována jako „literatura 

poučující a výchovná, která vyuţívá umělecké formy literární s pedagogickým záměrem 

přímého naučení, prostředkujíc především morální, náboţenské, popř. světonázorové postoje 

jako praktické zásady pro ţivot.“
74

 Didaktický nebo také výchovný román (či povídka) 

je často příběhem s exemplární postavou, ve kterém je hrdina vedený k přijetí určité 

interpretace světa a uveden do pravidel ţádoucího společenského chování. Někdy bývá 

nazýván také jako román iniciační.
75

 V Encyklopedii literárních ţánrů se dočteme, 

ţe tzv. literární didaktismus spadá u nás do období zhruba 1790 – 1870. Literatura pro děti 

a mládeţ byla spojena s církevním i světským vychovatelstvím s cílem vést dítě ke zboţnosti, 

ctnosti, vlastenectví a vlivem osvícenských idejí a filantropismu také k rozvoji osobnosti 

a k upevňování morálních zásad. Beletristická výchovná próza měla za cíl představit čtenářŧm 

mravní zásady poutavou a zábavnou formou.
 76 

První díla toho typu byla převáţně kompilátem či překladem zahraničních publikací. 

Překladová díla z období národního obrození měla za úkol vytvářet pŧdu pro rozvoj české 

literatury a kultury. Často se jednalo o překlady doplněné překladatelovými vlastními 

poznámkami či inspirační zdroj pro pŧvodní česká díla, která přibývala zejména 

ve 2. polovině 19. století. Například díla německého pedagoga a filantropisty Christiana 

Gotthilfa Salzmanna překládal a upravoval pro české čtenářské publikum univerzitní profesor 

Norbert Vaněk. Redaktor Jan Hýbl překládal výchovné povídky německého spisovatele 

Christopha von Schmida
77

, jehoţ díla pro děti a mládeţ překládali také teolog Antonín 
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Vojtěch Hnojek, katolický kněz Josef Procházka Devítský či vystudovaný lékař Josef 

Pečírka.
78

 Výchovná díla německého učitele a spisovatele Joachima Heinricha Campeho 

překládali jiţ zmíněný Norbert Vaněk, spisovatel Jan Nepomuk, Josef Rulík nebo moravský 

kněz Filip Prokop Neděle.
79

 Beletristická díla pro děti a mládeţ spisovatele Wilhelma 

Baubergera z německého Thannhausenu upravovali do české podoby například katolický 

kněz Josef Mírumíl Pohořelý, novinář a překladatel Václav Filípek nebo Josef V. Houška.
80

 

Některá díla zahraničních spisovatelŧ se dostávala ke vzdělanějším čtenářŧm v originále nebo 

v německém překladu a svých českých verzí se dočkala aţ později. Jedním takovým 

příkladem je slavný pedagogický spis Émile ou De l'éducation (1762) Jeana Jacquese 

Rousseaua, který vyšel česky aţ v roce 1889 v nakladatelství Františka Bajera díky překladu 

Antonína Krecara.
81

 Je zde třeba zmínit, ţe překlady byly v otázkách dotýkajících se sexuality 

a pohlavní osvěty zpravidla stručnější a zdrţenlivější oproti originálu. 

Mezi mravoučné příručky patřily také spisy týkající se společensky vhodného chování. První 

jazykově české společenské katechismy začaly vycházet zhruba od poloviny 19. století 

a za jeden z prvních moderních českých spisŧ tohoto typu lze povaţovat dílo českého lékaře 

a národního buditele Františka Cyrila Kampelíka Vykání a zdvořilost 

společenská Čechoslovanů v otázkách a odpovědích (1847). Autory příruček o společensky 

vhodném chování (včetně chování dětí a mládeţe) byli u nás například teolog a pedagog Aleš 

Vincenc Pařízek, který vydal v Praze spis O pravém způsobu cvičení mládeţe ve školách 

českých (1797), dále učitel Vavřinec Emanuel Amort, který je autorem spisu Pravidla 

zdvořilosti, opatrnosti a zachování zdraví (1794). Zmínit mezi těmito spisy mŧţeme také 

anonymním autorem psané Pravidla slušnosti, zdvořilosti a dobrých mravů pro hochy a dívky 

od 7 do 12 let (1867), spis O obcování s lidmi pedagoga a spisovatele Antonína Konstantina 

Vítáka (1885) či Knihu o slušném chování: průvodce společností i ţivotem (1896) Vlastimila 
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Mírumíl Pohořelý. Praha. 1837. TÝŢ. Audolj almerianské: powjdka pro mládeţ dospělegssj. Překlad: Václav 

Filípek. Praha 1838. TÝŢ. Irská chatrč: povídka pro mládeţ dospělejší. Přeloţil: J. V. Houška. Praha. 
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Kodyma.
82

 V těchto knihách najdeme poučky o slušném chování, které bychom dnes mohli 

označit slovem etiketa. První příručky společenského chování cílily spíše na muţské čtenáře. 

Autoři radily muţŧm, jak komunikovat s opačným pohlavím, jak se ţenám dvořit, jak s nimi 

vycházet, jak správně políbit ruku a podobně, avšak přímo témata pohlavního pudu, erotiky 

a sexu nenajdeme.
83

 

Na výchově se podílela samozřejmě také církev a i kněţí se také stávali autory normativních 

příruček, jejichţ cílem bylo především vytvořit vzor dobrého katolíka a jeho ţádoucí 

vlastnosti, popsat ideály křesťanského souţití a normy chování, které by správný katolík měl 

dodrţovat. Patřila mezi ně především zboţnost, pokora, střídmost, cudnost, počestnost 

a skromnost.
84

 

1.1.2 Preskriptivní příručky pro dívky 

Pod pojmem preskriptivní (normativní) literatura lze chápat literaturu, která byla pisateli 

vytvářena s cílem předestřít a popsat společensky poţadované normy a vzory chování. Tato 

literatura podávala také praktické rady týkající se zdraví, péče o domácnost, rodinu, rady 

o výchově dětí a podobně. Preskriptivní spisy určené pro ţeny předkládaly poţadavky 

na jejich společenskou úlohu a upevňovaly dobové genderové stereotypy. Připomeňme, 

ţe genderové konstrukty a dobové ideály ţeny se v 19. století odráţely především 

v zmiňované normativní literatuře, ve společenských katechismech, církevních spisech 

i v didaktických povídkách. Muţ byl spojován se veřejným prostorem a rolí hlavy i ţivitele 

rodiny, ţena naopak s domácí sférou a úlohou hospodyně, manţelky a matky. Muţská 

dominance a ţenská podřízenost vycházela především ze soudobých filozofických 

a právnických konstruktŧ. Je nutné dodat, ţe zásadní právní normou, která u nás v 19. století 

ukotvovala postavení ţeny ve společnosti i v rámci manţelství, byl Všeobecný občanský 

zákoník (Allgemeine bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1811, který s úpravami platil 
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aţ do roku 1950. Podle Obecného občanského zákoníku z roku 1811 bylo manţelství muţe 

a ţeny zakládáno smlouvou, která zároveň určovala majetkové vztahy manţelŧ. Paragraf 

91 označoval muţe jako hlavu rodiny a následující paragraf podřízené postavení ţeny 

v manţelství upevňoval. Dle § 92: „Manţelka obdrţí jméno muţovo a poţívá práv jeho stavu. 

Jest povinna následovat manţela do jeho bydliště, pomáhati, seč jest, v domácnosti 

a ve výdělku, a pokud toho vyţaduje domácí pořádek, sama plniti a postarati se, aby byla 

plněna opatření, která muţ učiní.“
85

 Zatímco o výţivu dětí se měl podle občanského zákoníku 

postarat primárně otec, matce náleţela obzvláště péče o tělo a zdraví dětí.
86

 

Osvícenská filozofie kladla dŧraz na svobodu a individualitu jedince, coţ podněcovalo diskusi 

o postavení muţe a ţeny ve společnosti a vztahu mezi oběma pohlavími. Velká francouzská 

revoluce, hlásající rovnost a svobodnou volbu, podnítila emancipační myšlenky 

na rovnoprávnost obou pohlaví, které se nadále rozvíjely během 18. a 19. století, 

a to především ve francouzském a anglickém prostředí, odkud se šířily dále do Evropy.
87

 

V českých zemích se na postavení ţeny ve společnosti navíc podílelo období národního 

obrození a proces formování moderního českého národa. Zatímco například ve Velké Británii 

či Francii šlo o vlastní proces boje za rovnoprávné postavení ţen a muţŧ, emancipace českých 

ţen byla zejména v první polovině 19. století vlivem politických událostí spojena 

s vlasteneckými myšlenkami. České emancipační hnutí bylo zaměřené na podporu národního 

uvědomění a rozvoj české kultury i jazyka. Ţeny byly pokládány za vychovatelky budoucí 

generace českých vlastencŧ a s tím byla spojena snaha zlepšit ţenské vzdělávání.
88

 

Evropské pedagogické myšlení reflektovalo právně i filosoficky i lékařsky upevněnou 

dominanci muţského pohlaví. Genderové konstrukty, které zasazovaly roli ţeny do domácí 

sféry, popsal německý filantropistický pedagog Joachim Heinrich Campe ve spise Väterlicher 

Rath für meine Tochter (1789) věnovaném dceři Charlottě. Stal se tak prŧkopníkem 

tzv. normativní literatury pro dívky.
89

 V tomto díle, psaném formou dialogu, popsal tři hlavní 

úlohy ţeny: oddaná a šťastná manţelka, pečující matka, moudrá hospodyně (beglückende 

Gattinnen, bildende Mütter und weise Vorsteherinnen). Autor se domníval, ţe pro muţe 
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by měla být domácnost místem odpočinku a úkolem ţeny je, aby se o domácí prostředí 

postarala.
90

 Campe také překládal z francouzštiny do němčiny práce francouzské spisovatelky 

Caroline Stéphanie Félicité de Genlis, ve kterých se objevovaly obdobné rady dívky a byly 

popisovány vhodné normy ţenského chování a úctyhodná úloha manţelky a hospodyňky.
91

 

Zhruba ve druhé fázi národního obrození (1805 - 1830) začala u nás vycházet první díla ţánru 

dívčí a ţenské preskriptivní literatury.
92

 Tyto knihy byly často psány ţenskými autorkami 

a určovaly čtenářkám správné vzory chování, normy spojené s určitou společenskou rolí 

a dle dobových konvencí spojovaly ţeny s domácím prostorem a muţe s veřejnou sférou. 

V příručkách byly dívkám připomínány hlavní ţenské ctnosti a poţadované vlastnosti, 

autorky vedly čtenářky k praktickým dovednostem, pracovitosti, skromnosti, mravnosti, 

vlastenectví a zboţnosti.
93

 

Normativní literatura pro dívky vznikla často překladem či českou verzí zahraničních děl. 

Jako příklad mŧţeme uvést dílo švýcarského autora Petera Scheitlina Agata čili Průvodce 

pro vzdělané panny (1846), které přeloţil učitel a vystudovaný lékař Josef Pečírka. V úvodu 

překladatel píše, ţe doposud nebylo u nás podobné dílo vydané a předchozí tituly pro dívky 

cílily jen na ţeny z vyšších vrstev anebo opomíjely zmínit všechna období ţivota ţeny, a spis 

Agata povaţuje za všeobecného prŧvodce pro ţivot panny. Jako ve většině soudobých děl 

pro dívky se objevuje dŧraz na jiţ zmíněné ţenské ctnosti. Údělem ţeny je stát se manţelkou, 

hospodyní a matkou, coţ se ale neobjede bez patřičného vzdělání. Za tímto účelem 

doporučoval autor číst poučné knihy, kterými by si ţeny doplnily rozhled a které jim umoţní 

hovořit s opačným pohlavím na erudovanější témata. 

Jednou z prvních pŧvodních českých knih preskriptivní literatury u nás byla Mladá 

hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manţelově spokojenosti došla 
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z pera Magdaleny Dobromily Rettigové, která poprvé vyšla roku 1840.
94

 Rettigová, manţelka 

úředníka a vystudovaného právníka Jana Aloise Sudiprava Rettiga, se zaměřila na téma 

vedení domácnosti (případně i domácího sluţebnictva) a přípravy jídel, kladla dŧraz 

na pořádkumilovnost, čistotnost a šetrnost. Ve svých dílech však nijak nezpochybňovala 

podřízené postavení ţeny vŧči muţi. 

Další autorkou dívčí preskriptivní literatury byla Honorata Zapová rozená z Wiśniowských, 

pŧvodem polská šlechtična, která se provdala za českého pedagoga Karla Vladislava Zapa. 

Inspirovala se dílem své rodačky z Polska Klementiny z Tánských Hofmanové Památka 

po dobré matce a sepsala dílo nazvané Nezabudky: Dar našim pannám, jeţ vyšlo aţ tři roky 

po její smrti v roce 1856.
95

 Psala zde nejen o společenským územ poţadovaných vlastnostech 

ţeny, ale také o ţenském zevnějšku, o přátelství, mateřské lásce a manţelství. Témata jako 

manţelská sexualita či pohlavní styk však nezmiňuje. Jako jedny z hlavních ţenských ctností 

vyjmenovávala trpělivost, jemnocit, skromnost, lidskost, pohostinnost a dobročinnost. 

Jako další příklad lze uvést spis Průvodce dívky a budoucí hospodyně od Františky 

Hansgirgové z roku 1869, kde podobně jako Magdalena Dobromila Rettigová radila dívkám, 

jak přistupovat k vedení domácnosti, úklidu, vaření pokrmŧ či pečení chleba. Přidávala 

informace o ošetřování oblečení, pěstování květin či dokonce ošetřování ptactva nebo 

o hedvábnictví. Mezi hlavní ctnosti řadila spisovatelka dobrotivost, snášenlivost, trpělivost, 

ušlechtilost, laskavost a dobročinnost. Nevinnost a čest mají být pro ně na prvním místě.
96

 

V díle Hospodyně našeho věku, krátké naučení vedení městského i venkovského hospodářství 

Františka Hangirgová popsala kromě péče o domácnost také chování k manţelovi a dětem. 

Ţeninou úlohou je být pomocnicí a společnicí manţela a vychovatelkou potomkŧ. 

V Hospodyni našeho věku na rozdíl od Rettigové se stručně zmiňuje i o období těhotenství 

a jeho příznacích. Poskytuje rady, jak postupovat proti případným těhotenským nevolnostem 

či jak poznat „slehnutí“, kdy volat pro porodní babičku a jak se chovat v šestinedělí.
97

 Zde 

tedy poprvé naráţíma na téma související s ţenskou tělesností. 

U tématu ţenských normativních příruček a výchovných děl nesmíme opomenout českou 

vlasteneckou spisovatelku a mladší sestru Karoliny Světlé Ţofii Podlipskou, rozenou 
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Rottovou. Na stránkách svých výchovných spisŧ se zabývala otázkou úlohy ţeny 

ve společnosti. Úděl ţeny stát se manţelkou a matkou povaţovala za naprosto přirozený 

a na základě pramenŧ osobní povahy se lze domnívat, ţe sama autorka v roli manţelky 

a později i matky nalézala ţivotní uspokojení. Ţofie se v roce 1858 provdala za lékaře Josefa 

Podlipského a z dochovaných deníkŧ i korespondence vyplývá, ţe dokonale plnila úlohu 

milující a obětavé manţelky a matky, která s láskou vychovává děti ve vlasteneckém duchu 

a řídí se moderními pedagogickými zásadami. Podlipská však nebyla pouze ţenou 

v domácnosti, sama přispívala do několika časopisŧ, překládala a věnovala se charitativní 

a spolkové činnosti. Spolu s Věnceslavou Luţickou bývá povaţována na zakladatelku české 

povídky pro dívky.
98

 Stala se idealizujícím vzorem vlastenecky smýšlející ţeny, která 

se společensky angaţuje a zároveň neopomíjí svou domácnost a rodinu a plní očekávané role. 

Svou spolkovou, dobročinnou i literární činností přispívala k rovnocennějšímu postavení ţen. 

Na první pohled se mŧţe toto tvrzení jevit jako protimluv vzhledem k faktu, ţe Podlipská 

v svých dílech popisovala ţeny jako poslušné manţelky, hospodyňky a vychovatelky dětí. 

Podporovala však vzdělávání dívek a veřejné spolkové aktivity ţen ve shodě se společností 

diktovanými konvencemi, které určovaly ţeně roli domácí hospodyně. V Listech staré 

vychovatelky připouštěla, ţe dívka mŧţe být neprovdána, a přitom neztrácí svou hodnotu. 

Domnívala se, ţe ţena se mŧţe uplatnit ve veřejné oblasti například ve vychovatelství, 

při opisování textŧ a překládání, a dokonce i na spisovatelská dráze.
99

 

V pedagogickém díle Příklady z oboru vychovacího (1874) popisovala Podlipská čtenářkám, 

jak mají vychovávat děti, jak se starat o domácnost a zároveň se i sebevzdělávat. Zmínky 

o intimních tématech, první menstruaci či pohlavním dospívání ale chybí. Podlipská promítala 

na stránky knih své ideály o úloze ţeny, které byly v souladu s dobovým normativním územ 

a respektovaly představu o oddělených sférách muţŧ a ţen, zároveň ale představovaly ţenu, 

která je schopná po splnění svých domácích povinností pracovat na sebevzdělání či být 

veřejně činná. Dobové normativní spisy často zmiňovaly, aby ţena neprovozovala veřejnou 

či výdělečnou činnost na úkor vedení domácnosti. Ţeny se zpravidla řídily soudobými 

pravidly: musí nejprve dostát úkolŧm pečlivé hospodyně, postarat se o děti, manţela 

a domácnost a teprve poté se mŧţe věnovat vlastním zájmŧm. 

Dalším příkladem autorky preskriptivní literatury pro dívky je jiţ zmíněná česká spisovatelka 

Věnceslava Luţická, vlastním jménem Anna Srbová, která se aktivně zajímala o ţenskou 
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spolkovou činnost a vlastenecké snahy. Psala výchovné prózy pro dívky a přispívala 

například do časopisŧ Květy, Ţenské listy, Česká včela, Světozor a Ţenský svět. Řídila 

se heslem „šťastný manţel, šťastná rodina“, vysoce hodnotila práci ţeny v rámci domácnosti 

a srovnávala ji s prací muţe pro národ.
100

 V knize pro ţeny Svatební dar: Listy dobré babičky 

ku provdané vnučce upevňovala představu o submisivní ţeně pracující v domácnosti, 

vytvářející čistý, harmonický a spořádaný domov, zatímco pracující manţel ţiví rodinu. 

Kniha je, jak jiţ vypovídá její název, psaná formou dopisŧ, ve kterých babička udílí 

své čerstvě provdané vnučce rady do ţivota týkající manţelství, péče o domácnost 

a povinností oddané manţelky a pořádkumilovné hospodyně. Hovoří také o ţenské ctnosti 

a zdrţenlivosti. Okrajově se dotýká tématu pohlavního pudu a varuje před vášněmi, pudy 

a manţelskou nevěrou. Nabádá čtenářky, aby se vyvarovaly koketování s muţi a nepodlehly 

touze. Dodává, ţe by měly mít nejen čistou pověst, ale i neposkvrněné myšlenky.
101

 Aby ţena 

nevešla v pokušení, radí pisatelka neúnavnou činnost a dŧsledné lpění na morálních zásadách. 

Spisy autorek, zabývajících se úlohou ţeny a jejím postavením ve společnosti, měly 

společného jmenovatele: předestřít ţenám jejich hlavní ctnosti a úkoly. Představy 

spisovatelek se lišily ve stupni jejich podřízenosti dobové rétorice a v míře jejich participace 

na poli ţenské emancipace. Zhruba do 60. let 19. století se výchova dívek z měšťanských 

rodin soustředila na poţadované ţenské vlastnosti, vlastenecké hledisko, genderový stereotyp 

výdělečně činného a rozhodného muţe coby hlavy rodiny a slabší, poddajné ţeny coby 

hospodyňky a matky. V normativních dílech se objevovala oslava práce ţeny v domácnosti, 

ţeny pečující o manţela a vychovávající děti. Ve druhé polovině 19. století sílí snaha zajistit 

ţeně právo na vzdělávání a aktivní společenskou činnost pod záštitou vlasteneckých snah. 

Od poloviny 19. století docházelo k zakládání dívčích a ţenských spolkŧ, akcentovala 

se potřeba zlepšit ţenské vzdělávání a docházelo k rozkvětu dívčích škol, zakládaly se ústavy 

pro všeobecné vzdělání dívek a budovalo se odborné dívčí školství.
102
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Preskriptivní příručky měly za cíl vychovat pracovité hospodyně, ctnostné manţelky 

a pečující matky. O intimních tématech, jakými byly sexualita, druhotné pohlavní znaky 

či pohlavní akt ale mlčely. Pohlavnost a poznání vlastního těla patřilo mezi vyloučená témata 

pro dívky vychovávané v idealistických představách o manţelském ţivotě a mateřství. 

Podrobnější informace o ţenských pohlavních orgánech, plození a početí byly dohledatelné 

v příručkách pro porodní babičky, které ale byly určené pro babické řemeslo, či v příručkách 

pro těhotné ţeny, které vycházely zejména od 2. poloviny 19. století. Lze ale předpokládat, 

ţe mladé dospívající dívky tyto spisy nečetly a naopak se jim do rukou dostávaly zmiňované 

preskriptivní spisy. Dospívající ţeny nebyly v oblastech týkajících se sexuality dostatečně 

poučeny a jejich iluze o manţelském ţivotě se po sňatku často dostávaly do střetu s realitou. 

Kromě preskriptivních příruček byly oblíbeným ţánrem také mravoučné beletristické povídky 

pro dívky, které obsahovaly morálně etické motivy, mravní poučení a vykreslovaly ţenské 

ctnosti. Ve výchovných povídkách byly často tematizovány ţivotní cykly ţeny, zejména 

přerod z nevinné dívky v ţenu, která se poprvé setkává s „nástrahami“ společnosti 

a je v bliţším kontaktu s opačným pohlavním, dále téma námluv, svatby, výchovy dětí 

či setkávání se „špatnými“ vzory jako jsou pochybní muţi, nevěstky, zahálčiví 

či nedŧvěryhodní lidé. Například výchovná povídka Boţenka, veselého Kubíčka manţelka 

(1802) z pera Jana Rulíka definovala vzory správného a společensky i morálně nevhodného 

chování na příkladech dvou stěţejních postav. Pokud ještě zŧstaneme u výchovné prózy 

a didaktických povídek, zmiňme sentimentální povídku Magdaleny Dobromily Rettigové 

Arnošt a Bělinka (1821) ze svazku Mařenčin košíček. Děj povídky opět není komplikovaný: 

Mladý šlechtic svede naivní venkovskou dívku, ale i přes slib věrnosti ji opustí. Dívka 

se z nešťastné lásky utopí. V první řadě bylo cílem Rettigové vykreslit výstraţný příklad 

pro dívky a varovat je, aby nepodlehly svodŧm muţŧ a udrţely si nevinnost a čest. 

Model dobromyslné a dŧvěřivé venkovské dívky, která se nechá svést bohatým a proradným 

muţem ve výchovných povídkách najdeme jako výstraţný příklad pro čtenářky častěji. 

V povídce Boţeny Němcové Sestry, která vyšla poprvé v roce 1854 v almanachu Lada Nióla, 

se objevuje téma venkovské dívky svedené prolhaným muţem z vyšší sociální vrstvy, 

nemanţelského dítěte, sourozenecké lásky i trestu za hřích a ztrátu nevinnosti.
103

 Výchovné 

příběhy pro dívky pŧsobily, jak vidíme, převáţně jako varovné příklady. Preskriptivní 

příručky naopak fungovaly jako jakési návody pro ţeny, avšak chyběla pohlavní osvěta 

i poučení dívek o manţelské sexualitě, o těhotenství či o porodu. Sexualita 
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je v preskriptivních příručkách pro dívky vylíčena jako jakýsi zlom vedoucí k moţné zkáze, 

ať uţ morální nebo společenské. 

1.1.3 Pedagogická literatura 

Zásadním pramenem k zodpovězení otázek týkajících se výchovy či disciplinace dětí 

je pochopitelně pedagogická literatura, která se šířila zejména od dob osvícenství. Výchovné 

metody a názory na ně byly reflektovány v dobové didaktické literatuře. Pedagogické spisy 

zrcadlily výchovné trendy a ukazovaly, co tehdejší pedagogové povaţovali za vhodné pro děti 

a jejich výchovu. Vycházely jak odborné knihy určené pro pedagogy, tak i výchovné příručky 

pro rodiče, případně vychovatele či vychovatelky. 

V prŧběhu 18. století se rozvíjela věda, vycházely odborné publikace i příručky pro laické 

čtenáře. Celá řada děl se zabývala přímo otázkami výchovy a vzdělávání. Určitý předěl mezi 

těmito publikacemi představovalo dílo francouzského filozofa Jeana Jacquese Rousseaua 

Émile ou De l'éducation, publikované poprvé v roce 1762. České vydání vyšlo poprvé aţ v 

roce 1889 v překladu Antonína Krecara, avšak prostřednictvím filantropistŧm se do našeho 

prostředí dostávaly Rousseauovy myšlenky uţ dříve a ve šlechtických knihovnách 

se nacházela Emilova vydání ve francouzštině a němčině.
104

 

Rousseau kladl v oblasti výchovy dŧraz na přírodu a cit. V pedagogickém románu Emil čili 

O výchově popisoval výchovu dítěte, které ještě není zkaţené společností. Emilova výchova 

probíhala daleko od civilizace v souladu s přírodními zákony, neboť Rousseau prosazoval 

výchovu přirozenou, která nezohledňuje stav, náboţenství či povolání. Podle Rousseaua 

by vychovatelé či rodiče měli dítě pouze „usměrňovat“ v jeho přirozeném vývoji.
105

 

Rousseauovy myšlenky se staly podnětem a inspirací pro propagátory pedagogického směru 

zvaného filantropismus, mezi které patřili Johann Bernard Basedow, Johann Heinrich 

Pestalozzi, Christian Gotthilf Salzmann či Joachim Heinrich Campe. Německý učitel Johann 

Bernard Basedow, jeden ze zakladatelŧ filantropismu, popsal roku 1766 své názory 

na výchovu v díle Adresa k lidumilům a zámoţným lidem o školách a studiích i jejich vlivu 

na obecné blaho. Toto dílo se stalo základem pro jeho učebnici Elementarbuch (1770) neboli 
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Kniha základní.
106

 Hlavním rysem Basedowových myšlenek bylo vychovávat v souladu 

s přírodou, pomáhat děti rozvíjet a nikoli potlačovat, prosazoval poznávání pomocí smyslŧ, 

názorné ukázky a navrhoval učit rozhovorem a omezit učení nazpaměť. 

Názory filantropistŧ se inspirovala řada českých tvŧrcŧ. Například teolog Aleš Vincenc 

Pařízek přeloţil dílo německého pedagoga Petera Willauma Praktická kniha ruční (1790), 

kde doporučoval pohlavní osvětu, díky které by se předcházelo neţádoucímu chování 

mládeţe. 

S postupným zlepšování vzdělávacího systému v habsburské monarchii souviselo vydávání 

didaktických spisŧ a příruček pro učitele, ve kterých se promítaly vzdělávací osnovy, 

poţadavky na pedagogické pracovníky, nové pedagogické trendy a normy. Klíčovou 

příručkou pro učitele byla třídílná Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen in den 

kaiserlich-königlichen Erblanden Jana Ignáce Felbigera, která vyšla ve Vídni roku 1775 a její 

česká verze byla vydaná roku 1777 pod názvem Kniha metodní pro učitele škol v c. k. 

zemích.
107

 Jan Ignác Felbiger chápal vyučování jako duševní, rozumovou a mravní přípravu 

dětí a prosazoval co největší efektivitu výuky. Mezi vyučovací metody zařazoval zejména 

názornost, postup od jednoduššího k těţšímu, časté dotazování ţákŧ, hromadné vyučování 

a vyuţívání smyslových vjemŧ. Navrhl také systém vyučovacích rozvrhŧ a seznam 

schválených učebnic. Kniha methodní se stala dŧleţitou a dlouho pouţívanou metodickou 

příručkou na elementárních školách. Jednodušší forma knihy Kern des Methodenbuches, 

určená převáţně pro účely venkovských škol, byla poprvé vydána v roce 1777, česky v letech 

1788 a 1789 s názvem Jádro metodní knihy, obzvláště pro sedlské učitele v c. k. zemích.
108

 

Z pohledu dějin pedagogiky je Kniha metodní často povaţována za jeden ze základŧ 

pro novodobé pedagogické literatury. Vladimír Štverák označil Felbigerovu příručku 
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za „vysoce převyšující úroveň produkce tehdejších metodických příruček, účinně napomohla 

praktikům i teoretikům vytvářet a na široké základně upevňovat novou světskou školu.“
109

 

Další metodické příručky pro učitele od konce 18. století a po celé století 19. postupně 

přibývaly. Jejich autoři zpravidla sami pŧsobili jako učitelé, proto při psaní spisŧ vycházeli 

ze svých vlastních zkušeností, které doplňovali teorií. Autory příruček pro učitele byli 

například pedagog a teolog Aleš Vincenc Pařízek, učitel a autor didaktických spisŧ Tomáš 

Antonín Vorbes, předškolní pedagog Jan Svoboda, učitel a překladatel Petr Durdík 

či příznivec herbartismu Gustav Adolf Lindner.
110

 Zahraniční pedagogická literatura určená 

odborníkŧm a vzdělancŧm mohla být konzumována i v originále, v zájmu rozšíření 

vzdělanosti mezi laickou veřejností ale bylo třeba překládat do češtiny osvětové spisy určené 

širšímu publiku, zejména didaktické povídky, výchovné příručky, domácí lékaře i spisy 

pro děti a mládeţ. 

Stejně tak jako dobové příručky, i pedagogické časopisy nám pomáhají dokreslit představu 

o tom, jak se v minulých epochách nahlíţelo na výchovu a jak se výchovné trendy 

proměňovaly. Česky psané články s tématem osvěty, výchovy a vzdělávání se promítaly 

i na stránkách dobových pedagogických periodik, například ve čtvrtletníku Josefa Liboslava 

Zieglera Přítel mládeţe (1823-1835 a 1838-1848) s podtitulem „Zásoba spisŧ ku prospěchu 

a potěšení učitelŧ a vychovatelŧ duchovních i světských“, na jehoţ tvorbě se podílela celá 

řada národních obrozencŧ včetně Josefa Chmely či Josefa Jungmanna. Další vlaštovkou byl 

například časopis Posel z Budče (1848 – 1851) či periodikum Škola a ţivot (1855-1889) 

Františka Josefa Řezače. Cílem časopiseckých příspěvkŧ bylo zpočátku mimo jiné doplnění 

školních osnov, časopisy tedy slouţily i jako výukový materiál a zdroj informací 

pro pedagogy a prezentovaly nové trendy ve výchově a pedagogice. Učitelé se potřebovali 

přizpŧsobovat novým školským reformám a soudobá česky psaná pedagogická periodika 
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pro ně představovala cenný zdroj informací. Časopisy se snaţily odráţet novodobé trendy, 

informovaly o kulturních událostech a změnách či novinkách ve školních osnovách.
111

 

Docházelo i k vydávání prvních českých slabikářŧ, čítanek a učebnic a pro tuto práci 

dŧleţitých výchovných a osvětových příruček. Kromě výchovných a káravých spisŧ 

nabádajících k poslušnosti, ale přibývala i zábavná díla pro děti a byly vydávány také 

beletristické povídky s výchovným zaměřením určené dětem a mládeţi. Cílem těchto příběhŧ 

bylo upevňování dobrých mravŧ, vykreslení kladných a záporných vlastností či lidských 

nedostatkŧ. Povídky pro děti a mládeţ psali (či překládali ze zahraničních děl) nejčastěji 

učitelé a kněţí - například Jakub Jan Ryba, katolický kněz Vojtěch Nejedlý či spisovatel 

a pedagog Josef Chmela.
112

 Ve druhé polovině 19. století pŧvodních děl pro děti a mládeţ 

přibývalo, pomalu ustupoval náboţenský ráz, přibývaly zábavné prvky, avšak výchovný 

a mravoučný charakter byl stále stěţejní. Dokládají to například povídky, které vydávali učitel 

a překladatel František Josef Andrlík, středoškolský profesor Josef Vojtěch Houška nebo 

novinář Štěpán Bačkora.
113

 Literární historici označují za otce české literatury pro děti 

a mládeţ katolického kněz a spisovatele Františka Douchu.
114

 

V neposlední řadě patří mezi významné pedagogické spisovatele bývalý piarista a zakladatel 

pedagogického časopisu Pěstoun moravský Antonín Konstantin Víták, který se jako jeden 

z prvních učitelŧ ve svém díle věnoval pohlavní osvětě. V díle Klín mateřský, které dokončil 

v roce 1898 v Poličce, byl poměrně otevřený v popisech vnějších i vnitřních rodidel, 

fyziologie menstruace, muţských pohlavních orgánŧ a podstaty pohlavního styku. Ten vnímal 
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jako prostředek plození, který by však neměl být spojen se smyslnou rozkoší. Dŧraz kladl 

na spojení s Bohem, čímţ nezapřel svou řádovou zkušenost.
115

 

Touto příručkou se pokusil zprostředkovat lékařské vědění laickým čtenářŧm. Odvolával 

se například na dílo lékaře Karla Chodounského. Odsuzoval úzkoprsou stydlivost 

a choulostivost týkající se plození a domníval se, ţe „čistým všechno jest čisté“.
116

  

1.1.4 Zdravotnické příručky a tzv. domácí lékaře 

Lékařská literatura konce 19. století jako první rehabilitovala lidskou sexualitu, neboť lékaři 

jako jedni z prvních začali chápat pohlavní akt jako přirozený projev tělesnosti člověka, který 

je však zapotřebí korigovat rozumem a sebekontrolou. Lékaři na přelomu století uznávali 

propojení tělesné stránky sexuality s duševním zdravím a domnívali se, ţe „obcování tělesné 

značí vrchol poţitků tělesných při zralosti a plné síle mladistvé“, jak uváděla první česká 

lékařka Anna Bayerová, přestoţe nadále apelovala na střídmost v oblasti sexuality.
117

 

Bayerová
118

 přeloţila dílo rakouské lékařky Anny Fischer-Dückelmann Die Frau als 

Hausärztin vydané roku 1901 ve Sttuttgartu. Obě tyto lékařky se snaţily o osvětu mezi 

ţenami, vyvracely staré mýty o slabé a pasivní povaze ţen a chtěly vysvětlit čtenářkám 

funkce jejich těla. Originál od Anny Fischer-Dückelmann je oproti verzi Bayerové o něco 

otevřenější v otázkách sexuality či popisu nahého ţenského těla. Bayerová nebyla v českých 

zemích zpočátku jako lékařka uznávána, proto je moţné, ţe volila konzervativnější přístup 

právě z toho dŧvodu. Jak uvádí Milena Lenderová, Bayerová na rozdíl od Anny Fischer- 

Dücklemann, vdané matky tří dětí, nepoznala manţelský ţivot a mateřství na vlastní kŧţi.
119
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Díky medikalizaci, která je povaţována za jeden z projevŧ disciplinace moderní 

společnosti,
120

 docházelo k postupné profesionalizaci lékařských sluţeb a zároveň bylo 

po občanech poţadováno, aby o své zdraví sami aktivně dbali. Za tímto účelem docházelo 

k vydávání osvětových zdravotnických knih, které měly za úkol přiblíţit laickým čtenářŧm 

zásady zdravého ţivotního stylu. Autoři populárně-naučných zdravotnických příruček 

se věnovali také popisu těla a jeho funkcí, problematice fyzického vývoje lidského těla, 

výţivě či hygieně a lze v nich najít i zmínky o dospívání, početí a těhotenství či základy první 

pomoci. 

Na popularizaci spisŧ s tématikou zdraví se podíleli i kněţí a učitelé. Vydávány byly příručky 

nazývané katechismy zdraví, coţ bylo globální označení pro zdravovědné příručky určené 

laikŧm.
121

 Katechismy zdraví obsahovaly úvahy o zdraví a čistotě, popisovaly zdravý ţivotní 

styl, vhodnou stravu, kladly dŧraz na pohyb a čerstvý vzduch, radily, jak se bránit nemocem, 

kdy vyhledat lékaře a podobně.
122

 Tyto zdravotně osvětové příručky vydával například česky 

píšící slovenský evangelický kazatel Juraj Ribay, který do češtiny přeloţil maďarské dílo 

Katechysmus o zdraví pro obecní lid a školskou mládeţ (1795). Další česky píšící slovenský 

kněz Bohuslav Tablic je autorem Knihy o moudrém vychování dítek (1786), dále zdravovědné 

příručky Lidomil (1813) či příručky Kratička dietetika (1819). Mezi popularizační 

zdravotnické příručky patřily téţ tzv. domácí lékaři. Toto označení získaly zhruba 

ve 2. polovině 19. století. Jednalo se o knihy, které srozumitelným zpŧsobem představovaly 

laickým čtenářŧm rŧzné zdravotní problémy, péči o zdraví a základní léčebné postupy 

při obtíţích. 

Na začátku 19. století vycházely u nás zejména překlady německých děl, ke kterým čeští 

překladatelé přidávali své vlastní poznatky či přizpŧsobovali texty českým poměrŧm. 

Zejména ve 2. polovině 19. století vycházely pŧvodní české publikace s tematikou péče 

o lidské tělo a jeho zdraví, které psali například Felix Paulický, Emanuel Kapper, Josef 
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Pečírka, Čeněk Kříţek či Vilém Šel.
123

 Popularitu těchto zdravotnických příruček pro laiky 

dokládá jejich opakované vydávání. Laická veřejnost se stále více zajímala o stavbu lidského 

těla, funkci jednotlivých orgánŧ, péči o zdraví v rŧzném věku a zásady zdravého ţivotního 

stylu, nejčastější choroby a moţnosti léčby a osvětové příručky jim tyto informace 

srozumitelných zpŧsobem poskytovaly. 

Jedny z prvních náznakŧ určité formy sexuální osvěty vypozorujeme v dobových 

porodnických příručkách. V českých zemích se v prŧběhu 18. a 19. století postupně šířila 

naučná literatura určená pro porodní báby - například díla německých lékařŧ Johanna Crantze, 

Raphaela Johanna Steidela nebo Jana Augustina de Wangga. Z českých lékařŧ psali příručky 

pro porodní báby například Antonín Jan Jungmann, František Jan Mošner, Jan Streng 

či Václav Rubeška.
124

 Tyto publikace obsahovaly informace o fyziologii ţenských pohlavních 

orgánŧ a prŧběhu porodu, k běţným čtenářkám se ale nedostaly. Kromě spisŧ určených 

pro porodní babičky byly ale vydávány populárně naučné příručky pro rodičky, ve kterých 

ţeny nacházely rady, jak se chovat v těhotenství a jak pečovat o novorozence. Zpočátku šlo 

opět o překlady zahraničních, zejména německých děl. Například v roce 1851 vydal lékař 

Filip Stanislav Kodym
125

 knihu nazvanou Mladá matka, jak by se před porodem 

i v šestinedělí zachovati a dítko své v prvním jeho věku ošetřovati měla, která byla inspirovaná 

dílem německého lékaře Friedricha Augusta Ammona.
 126

 Později vycházely pŧvodní české 

příručky,
127

 ve kterých se objevovaly zmínky o fyzickém dospívání, anatomii ţenského těla 

a početí. 
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Ve druhé polovině 19. století se jiţ o určitých tématech spojených se sexualitou hovořilo 

otevřeněji. Docházelo k dynamickému rozvoji české společnosti, zvyšovala se vzdělanost, 

rozšiřovala se síť škol a tím pádem i vzdělanost. Vliv mělo také potlačování vlivu náboţenství 

a jeho institucí.
128

 O něco podrobnější informace o sexualitě přinášely zejména překlady 

zahraničních lékařských děl. Českých překladŧ se dočkaly například populárně-naučné 

publikace švédského lékaře Seveda Ribbinga a italského lékaře Paola Mantegazzy
129

, ve 

kterých najdeme v nich například zmínky o antikoncepci či podrobnější anatomii pohlavních 

orgánŧ.
130

 Z lékařské literatury nesmíme opomenout jiţ zmíněnou osvětovou knihu Anny 

Bayerové Ţena lékařkou, inspirovanou dílem rakouské lékařky Anny Fischer-Dückelmann 

Die Frau als Hausarztin z roku 1901. Poprvé vyšla česky roku 1907, k dalším dvě vydání 

vyšly v letech 1912 a 1923. 

1.1.5 Encyklopedická díla 

Encyklopedie zpravidla odráţejí úroveň poznání, vědy i kultury doby, ve které vznikly.
131

 

Proto je pro účel této práce přínosné zjistit, jak encyklopedie a výkladové slovníky definovaly 

hesla spojená se sexuální osvětou. 

První českou encyklopedií se stal Slovník naučný Františka Ladislava Riegra, který vycházel 

v letech 1860-1874 v praţském nakladatelství I. L. Kobera. Riegrŧv pomocník lexikograf, 

spisovatel a historik Jakub Malý se podílel na vzniku dalších encyklopedických slovníkŧ 

a pomáhal také praţskému nakladateli Janu Ottovi při zrodu Ottova slovníku naučného 

(1888 – 1909), na kterém se podílela řada významných osobností své doby včetně Tomáše 

Masaryka, Emanuela Tilsche, Františka Drtiny, Čeňka Zíbrta či Františka Čády.
132

 Ottův 

slovník naučný z let 1888 – 1909 představuje rozsáhlou českou encyklopedii, která vysvětluje 

hesla z rŧzných oborŧ (psychologie, biologie, geografie, sociologie, pedagogika, logika 
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apod.). Celkem bylo vydáno 27 svazkŧ plus jeden doplňkový. Postupně v prŧběhu 19. století 

přibývaly encyklopedické slovníky z rŧzných oborŧ. 

K pochopení dobového kontextu, znalostí a pojímání hodnot lze vyuţít hesla obsaţená 

Stručném všeobecném slovníku věcném Jakuba Malého, v Domácím vševědu Josefa Kafky 

či v Bulířově Lidovém slovníku zdravotním.
133

 V úvodu Kafkova slovníku autoři uvádějí jako 

účel knihy předat laickým čtenářŧm základní poučení, aby nevěřili „dryáčnickým doktorŧm 

a falešným lékařŧm“. Co se týče tématu pohlavní osvěta, objevují se ve zmiňovaných 

encyklopedických dílech například hesla čmýra, pohlavní nemoci, poluce, těhotenství 

či onanie, u nichţ se čtenáři zpravidla mohli dočíst stručnou definici, někdy doplněnou 

ilustrací či souvisejícím heslem. 

Praktickou příručkou pro laické čtenáře byl také Slovník zdravotní od Josefa Thomayera 

a Karla Chodounského.
134

 Jako další příklad jmenujme Slovník cizojazyčný Františka 

Bačkovského
135

, který obsahuje například hesla onanie, menstruace, puberta, erekce či poluce, 

jejich český ekvivalent a stručné vysvětlení. Z oboru zdravotnictví vyšel v roce 

1897 například Slovník domácího lékařství a zdravotnictví od Josefa Pavlíka, jenţ si klade 

za cíl stát se spolehlivým rádcem laickým čtenářŧm.
136

 

Jedním z nejvýznamnějších pro účely této práce je Stručný slovník paedagogický Josefa Kliky 

a Josefa Sokola,
137

 který byl určený především učitelŧm a vychovatelŧm a měl plnit funkci 

„vychovatelské encyklopedie“. Například heslu „dospělost pohlavní“ jsou věnovány téměř 

tři strany a autor u něj popisuje fyzické projevy dospívání chlapcŧ a dívek a první menstruaci. 

Probouzení pohlavního pudu datuje mezi 13 aţ 16 lety u dívek, u muţŧ mezi 14 aţ 18 lety 

a zdŧrazňuje dŧleţitost dohledu nad mládeţí v tomto období, zejména pak snahu zamezit 

sklonŧm dospívajících k onanii.
138

 Onanie představuje v tomto slovníku samostatné heslo. 

Autoři ji popisují jako neřest, která je rozšířená zejména u mládeţe, nezávisle na tom z jakého 

prostředí pochází. Domnívá se, ţe nejčastější příčinou onanie je svědění pohlavích orgánŧ 
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či navedení od spoluţákŧ a varuje před zdravotními následky tohoto zlozvyku. Jako prevenci 

doporučuje fyzickou aktivitu, práci a výţivnou stravu.
139

 

V šestém díle slovníku najdeme přímo heslo „výchova pohlavní“. Autoři ji definují jako 

sexuální pedagogiku. Za hlavní úkol je povaţována výchova člověka pro zdravý a přirozený 

pohlavní ţivot přinášející duševní i tělesné uspokojení, které je ţádoucí jak pro zdraví, 

tak i pro udrţení rodu. Má za úkol usměrňovat pohlavní poblouznění mládeţe a také zamezit 

rozšiřování pohlavních chorob. Příčinu předčasného probouzení pohlavního pudu spatřují 

autoři v nedostatečné hygieně, překořeněné a příliš masité stravě a dlouhém sezení či leţení 

na měkkém lŧţku. Ale také šplhání po laně, příliš těsné šaty či spaní v místnosti společně 

s rodiči mohou předčasně probudit sexuální obrazotvornost. Probuzení pohlavního pudu mŧţe 

vyvolat také nevhodná literatura či obrázky. Děti se často ze zvědavosti obracejí s otázkami 

týkajícími se sexuality na rodiče či vychovatele – autoři hesla upozorňují, ţe právě tehdy 

bývají děti odbývány a nedostává se jim pravdivých odpovědí. Zahalení rouškou tajemství 

však vzbudí v dětech o to větší zájem a ptají se svých „zkušenějších“ druhŧ. Zamlčování faktŧ 

navíc podle autorŧ hesla narušuje dŧvěrný vztah mezi dětmi a rodiči, popřípadě 

vychovateli.
140

 Mezi stěţejní témata pohlavní výchovy řadí autoři onanii, kterou označují 

za společenské zlo, rozšířené obzvláště mezi školní mládeţí. Jako úče pohlavní výchovy je 

uvedeno zabránit předčasnému zneuţívání pohlavních orgánŧ a také předcházet 

mimomanţelským sexuálním stykŧm, prostituci a venerickým chorobám. Z tohoto dŧvodu 

hledá sexuální pedagogika prostředky k potírání zla plynoucího z předčasného probouzení 

pohlavního pudu a šíření pohlavních nemocí a hledá cestu směřující ke zdravému vývoji 

pohlavního pudu. Autoři hesla znávají, ţe na otázku pohlavní výchovy existuje více náhledŧ, 

shoda ale panuje v názoru na dodrţování správné ţivotosprávy, hygieny a nutnosti dohledu 

nad mládeţí. 

                                                 
139 

SOKOL, J. KLIKA, J. Stručný slovník paedagogický. Praha 1897. str. 1134. 
140 

SOKOL, J. KLIKA, J. Stručný slovník paedagogický. Praha 1909. str. 2032-2035. 



49 

2 POHLAVNÍ OSVĚTA DĚTSKÝ SVĚT 

2.1 Dětství v 19. století aneb Postavení dítěte ve společnosti 

Francouzský historik Philippe Ariès upozornil na to, ţe od 17. století začala být dětskému 

světu věnována větší pozornost, přibývaly portréty vyobrazující děti, ve zvýšeném mnoţství 

se objevovaly oděvy určené přímo dětem a především vzrostl počet publikací o výchově.
141

 

Do té doby bylo dítě pokládané za nedokonalé, ba dokonce hříšné stvoření. V období 

středověku nebylo dětství pojímáno jako svébytná etapa ţivota a k dítěti se obvykle 

přistupovalo jako k malému dospělému. Lhostejnější přístup k dětem bývá často připisován 

vysoké dětské úmrtnosti, kterou zapříčinily nejčastěji „psotník“ neboli křeče provázející 

horečnaté onemocnění či infekční nemoci, ale i nedostatečná výţiva a hygiena.
142

 Teprve 

následkem pronikání nových metod výchovy a vzdělávání nastala na přelomu v 17. století 

proměna ve vztahu k dětem, zpočátku především v prostředí aristokratŧ a měšťanských elit.
143

 

Philippe Ariès se domníval, ţe i kdyţ jsou změny v přístupu k dítěti patrné jiţ v 17. století, 

teprve ve druhé polovině 18. století se postavení dítěte v rodině a ve společnosti znatelněji 

proměnilo. V prŧběhu 18. a 19. století klesala kojenecká úmrtnost, rodiny začaly postupně 

regulovat počet dětí v rodině, aby byly schopné své potomky uţivit a věnovat jim náleţitou 

péči. Dětství začalo být povaţováno za období radovánek a nevinnosti, a proto začalo být 

nazýváno „zlatý věk lidského ţivota.“144 

V 18. století docházelo k vytváření specifického dětského světa. Osvícenské reformy přinesly 

rozvoj školství, vědy, zlepšení lékařské péče i zákonodárství a v neposlední řadě se měnily 

i výchovné metody. V oblasti pedagogiky a výchovy byly přelomové myšlenky 

francouzského filozofa Jeana Jacquese Rousseaua. V roce 1762 poprvé publikoval dílo 

nazvané Émile ou De l'éducation (Emil čili O výchově), ve kterém poukazoval na to, ţe dítě 

by mělo mít svŧj specifický dětský svět a společnost by k němu měla přistupovat jinak 

neţ k dospělému člověku. Výchova by měla být přizpŧsobena přirozenosti dítěte. Věřil, 
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ţe ţeny mají vrozený instinkt k vychovávání dětí a vyzdvihoval jejich mateřskou úlohu 

a popsal dŧleţitost matky zejména v raném dětství.
 145

 

Emocionální vazby (nejen) v rodině neměly zhruba do poloviny 18. století výraznou 

společenskou hodnotu, podle francouzské historičky Elisabeth Badinter ale Jean Jacques 

Rousseau přispěl k novému pojetí rodinných vztahŧ zaloţených na citech.
146

 Badinter 

povaţovala za pomyslný předěl, kdy došlo ke změnám v přístupu k dětem, druhou polovinu 

18. století, kdy začaly hojněji vycházet publikace, v kterých se matkám doporučovalo, 

aby se svým dětem věnovaly, aby je samy kojily a aby jim projevovaly své city.
147

 Dílo 

a názory J. J. Rousseaua se staly podnětem a inspirací například pro propagátory 

pedagogického směru zvaného filantropismus, mezi které patřili Johann Bernard Basedow, 

Johann Heinrich Pestalozzi, Christian Gotthilf Salzmann či Joachim Heinrich Campe. 

Stoupenci filantropismu stavěli mravní výchovu výše neţ rozumovou, vzdělání by podle 

jejich představ mělo být především praktické a uţitečné pro ţivot, neboť hlavním cílem 

filantropistŧ bylo vychovat mládeţ k prospěšnému ţivotu.
148

 

Na sklonku 18. století se matky v aristokratických kruzích začaly více zabývat péčí 

o své potomky. Ţeny z bohatších rodin měly lepší přístup k aktuálním pedagogickým 

publikacím, mezi které patřily kromě Rousseauova Emila také spisy výše zmíněných 

filantropistŧ,
149

 ve kterých se dočítaly o nových výchovných metodách. Ţeny z vyšších kruhŧ 

si v prŧběhu 19. století postupně osvojovaly prvky moderní výchovy, mezi které patřil aktivní 

zájem matky o blaho dítěte, pravidelný pobyt dětí na čerstvém vzduchu, kvalitnější strava 

a dŧkladnější hygiena a v neposlední řadě také kvalitní vzdělání. 

Osvícenství přineslo větší význam mateřské úloze. Ţeny z vyšších tříd se ujímaly nové role 

matky, která je zainteresovaná do péče o dítě. Trendy a metody osvícenské pedagogiky 

se z aristokratického prostředí postupně v prŧběhu 19. století dostávaly i mezi další vrstvy 

obyvatelstva.
150

 Ţenám byla v prŧběhu celého 19. století připisována role vzorné manţelky 

a hospodyně, ve druhé polovině století přibyla role milující a pečující matky. Na české matky 
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bylo v 19. století pohlíţeno zejména jako na uvědomělé vychovatelky nové generace českých 

vlastencŧ. 

Výraznou změnou byl pokles kojenecké úmrtnosti ve 2. polovině 19. století. Roli v poklesu 

kojenecké úmrtnosti hrálo zlepšování zdravotní péče a hygienických návykŧ. Patrný je také 

menší počet narozených dětí v rodině. Zhruba v letech 1870 - 1900 probíhala v českých 

zemích raná fáze demografické revoluce. V běţné rodině se v té době prŧměrně narodilo 4 - 

5 dětí.
151

 Ačkoli katolická církev kontraceptivní snahy odsuzovala a povaţovala za hříšné, 

lidé ve druhé polovině 19. století přesto začali upřednostňovat menší počet dětí v rodině. Tyto 

tendence se objevovaly nejprve u středních měšťanských vrstev.
152

 Badatelé předpokládají, 

ţe častější vyuţívání antikoncepčních prostředkŧ lze vypozorovat od 40. let 19. století.
153

 

Hlavním dŧvodem byla snaha potomky uţivit a poskytnout jim náleţitou péči. 

V devatenáctém století se upevňoval mýtus milující a obětavé matky, který se vytvářel 

uţ na konci 18. století. Jak uvádí francouzská filozofka Elisabeth Badinter: „Po roce 

1760 vychází řada publikací, v kterých se matkám doporučuje, aby se samy věnovaly svým 

dětem a ‚přikazuje’ se jim, aby je také kojily. Ţeně se tak ukládá za povinnost, aby byla 

především matkou, a utváří se mýtus, který přeţívá i o dvě století později: mýtus o mateřském 

instinktu nebo o spontánní lásce kaţdé matky k svému dítěti.“
154

 Soudobé konvence a názory 

vštěpované dobovými autoritami vytvářely v prŧběhu 19. století archetyp oddané manţelky, 

hospodyňky a matky. Mezník, odkdy bylo dítě vnímáno jako specifický člen společnosti, 

případně rodiny, zřejmě zŧstane mezi badateli předmětem sporu. Je ale zřejmé, ţe tato otázka 

je do jisté míry individuální. Vţdy je třeba brát zřetel na sociální postavení rodiny, 

emocionalitu rodičŧ i temperament potomka. Přístup k dítěti je ovlivněn také dobovými 

společenskými poţadavky na rodinu, zejména na ţenu jako matku. 

2.2 Etapy dětství 

Filozofové i historici se v minulosti zabývali rozdělováním jednotlivých ţivotních cyklŧ. 

V současné době je dětství označováno za první fázi ţivota, ve které se formují základy 

osobnosti a ve které probíhají četné biologické i psychické změny. Období dětství probíhá 

v prostředí rodiny, kde se dítě socializuje. Pro dětství je typická vyšší dynamika psychických 
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a biologických změn.
155

 Rozdělováním ţivotních fází se zabývala v rŧzných epochách řada 

osobností, mezi které patřili například Hippokrates, Isidor Sevillský či Jan Amos Komenský. 

Isidor ze Sevilly vymezil počátkem 7. století lidský ţivot do několika etap, přičemţ dětství 

patřily první dvě z nich.
156

 Termínem infatia označoval období od 6 do 7 let. Dítě 

se aţ do dovršení tohoto věku ocitalo v péči matky nebo chŧvy, nedokázalo se samo o sebe 

postarat ani převzít zodpovědnost. Druhá fáze pueritia neboli školní věk začínala 

v 7 a končila ve 14 letech. Tou dobou probíhala výchova v rodině, případně ve školách. 

Období od 18 do 28 let neslo označení adulescentia, následovaly etapy juventus, gravitas 

a senilita.
157

 V humanistickém období se rozdělováním ţivotních období zabýval například 

pedagog Jan Amos Komenský, který ţivotní fáze rozdělil do 12 cyklŧ a jako dospělost 

označoval věk 24 - 25 let.
158

 

Díky osvícenským reformám se zlepšovala evidence obyvatelstva. Nařízení Josefa II. z roku 

1784 zavedlo jednotné vedení matrik, tím pádem mohli lidé získat lepší přehled o tom, jakého 

věku dovršili.
159

 Hranice plnoletosti se v prŧběhu historického vývoje proměňovala. Podle 

rakouského občanského zákoníku z roku 1811 byl člověk povaţován za dítě do 7 let. Mezi 

8 aţ 14 lety následovalo období nedospělosti, věk 15 aţ 24 byl povaţován za dobu dospívání 

a teprve po dovršení 24 let byl jedinec zletilý a tím pádem i trestně odpovědný.
160

 

Rozdělení ţivotních etap se odráţelo i v dobových příručkách 19. století. Podle Riegrova 

Slovníku naučného lze dětství dělit na věk kojenecký, věk vlastní dítěcí a věk mladictví.
161

 

V Ottově slovníku naučném je dětství také rozdělováno do několika etap. V takzvané „první 

době po narození“ (0 – 2 roky) dítě většinu času prospí, postupně se dítě učí hrát a vnímat 

okolí. V „druhé době“ (od 3 do 6 let) se podle autorŧ hesla u dítěte probouzí obraznost, rozum 

a vŧle. Radí rodičŧm, aby své děti v tomto období vychovávali, vyprávěli jim povídky, vedli 

je k náboţenství, cvičili paměť básničkami a říkankami. Takzvanou „dobu návštěvy školní“ 
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(od 6 do 14 let) dělí autoři na tři stupně: v 6 aţ 8 letech převládá vnímavost, rozšiřuje 

se představivost a dítě se zabývá zejména hrami, čtením, psaním i drobnými ručními pracemi. 

Vyučování dětí by měly doprovázet laskavost i disciplína. V období od 8 do 12 let je nutné 

cvičit paměť. V této době je jiţ patrný rozdíl mezi chlapci a děvčaty a podle toho by také měla 

být upravena výuka. Ve 12 aţ 14 letech se rozvíjí rozum a začíná se tvořit také mravní 

charakter, v čemţ hraje velkou roli výuka dějepisu a náboţenství. Objevuje se upozornění 

na to, aby výuka dětem nezabírala veškerý čas, zároveň je ale třeba vyvarovat se lenosti. Jako 

hlavní rozdíl mezi dobou dětskou a jinošskou (panenskou) je uváděna dětská bezstarostnost 

a hravost.
162

 Český lékař Josef Pečírka v knize Domácí lékař uvedl, ţe dětský věk má dva 

stupně: od 2 do 4 let a od 4 do 7 let. Věk mladický trvá od 7 do 14 u děvčat, do 16 let 

u chlapcŧ. Věk panický (panenský) u jinochŧ nastává ve věku 16 aţ 24 let, u děvčat v období 

14 aţ 20 let.
163

 Věk muţný, který bychom dnes asi nazvali dospělost či produktivní věk, 

nastává u ţen zhruba v letech 20 aţ 45, u muţŧ v 22 aţ 55 letech. Následuje období, které 

bylo nazýváno věk kmetský.
164

 

Za pomyslný mezník lze povaţovat věk 12 let. Jiţ Jan Amos Komenský uváděl, 

ţe ve 12 letech dítě ukončuje vzdělávací povinnost. Stejnou hranici pro završení vzdělávací 

povinnosti určila i Marie Terezie školskou reformou z roku 1774. Byl to také věk, kdy děti 

zpravidla absolvovaly první zpověď a chodily ke svatému přijímání. V tomto věku se jiţ lišila 

výchova chlapcŧ a dívek. Rodiče kladli dŧraz především na vzdělávání synŧ, dcery byly 

vedeny k péči o domácnost a roli budoucí hospodyně. Dokládají to i vzpomínky spisovatelky 

Elišky Krásnohorské: „Matičce mé ani nenapadlo, ţe by snad bylo pro mne na čase 

přemýšleti na ‚povolání´; coţ se o něco takového pro děvče tehdá vůbec někdo staral? Měla 

plnou hlavu starostí o hochy, jejichţ vyvolené povolání jí tísnilo obavami o budoucí jejich 

prospěch (…)“
165

 Od dvanácti let byly děti zapojovány do práce. Vstup do dospělosti byl 

zejména u chlapcŧ spojován s odchodem z domu. Chlapci zpravidla odcházeli do učení, 

za prací, na vandr či na studia. Některé venkovské dívky byly jiţ ve věku okolo 12 let poslány 

do sluţby. Dívky ze zámoţnějších rodin mohly být posílány do penzionátu či klášterní školy, 

dívky z niţších vrstev odcházely do sluţby nebo zŧstávaly doma jako výpomoc 
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v domácnosti.
166

 Ţivotní cykly ţeny zpravidla určoval její poměr k muţi v rŧzných ţivotních 

etapách - byla dcerou (pannou), manţelkou, matkou, vdovou. 

Pro účely této práce je stěţejní si uvědomit, v jakém období začala být pozornost věnována 

sexualitě dítěte, a kdy se autority začali zabývat jejím regulováním. Zastánci pohlavní osvěty 

doporučovali základní poučení ještě před dovršením 12 let, a to jak doma rodičŧ, 

tak i ve škole.
167

 Začátek dospívání bývá vymezeno věkem okolo čtrnácti let.
168

 Období 14 - 

22 let bývalo označováno jako věk jinošský či panický nebo panenský a bylo spojováno 

s prvními projevy pohlavního pudu. Z tohoto dŧvodu byl právě v tomto období doporučován 

nad mládeţí neustálý dohled a zastánci pohlavní osvěty doporučovali včasné a rozumné 

poučení pověřenou osobou.
169

  

2.3 Výchova a péče o dítě 

2.3.1 Výchova v rodině 

První výchovné kroky probíhaly v rámci rodiny. Český rodinný model patřil k typu 

západoevropské jednoduché rodiny, kterou tvořil manţelský pár a jeho svobodné děti.
170

 

Funkce rodiny se během 18. a 19. století měnily. Nejstarší a nejdŧleţitější byla funkce 

reprodukční, následovaly funkce výchovné, sociální a ekonomické. Za ochrannou funkci 

přebíral do jisté míry od 18. století zodpovědnost stát. Zároveň také postupně získávala 

na dŧleţitosti funkce emocionální.
171

 První roky ţivota trávilo dítě buď s matkou, nebo 

s kojnou, později s vychovatelkou či vychovatelem, případně pedagogickým zaměstnancem 

nějaké instituce. Dítě mělo být tím pádem pod stálým dohledem. Zpŧsob výchovy určovalo 

v 19. století nejen ekonomické zabezpečení a sociální prostředí rodiny, ale také pohlaví dítěte. 
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Podívejme se nejprve na úvod kapitoly o rodinné výchově, jak na rodinu pohlíţel Obecný 

občanský zákoník (Allgemeine bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1811: „Rodinou se rozumějí 

rodičové se všemi svými potomky.“
172

 Obecný občanský zákoník v části „O právech mezi 

rodiči a dětmi“ uváděl, ţe rodiče jsou zavázání své děti vychovávat, pečovat o jejich zdraví, 

zajistit jim náleţitou výţivu a vzdělání a vést je ke zboţnosti.
173

 Povinností otce bylo 

zastupovat nezletilé děti a zajišťovat jejich výţivu, zatímco matka měla pečovat zejména 

o jejich tělesnou výchovu a zdraví. Děti byly naopak rodičŧm povinny úctou a poslušností. 

V případě, kdy otec nebyl schopen hmotně zajistit rodinu, pak toto zabezpečení automaticky 

náleţelo matce dítěte. Pokud ani matka nemohla zajistit výţivu dětem, pak tato péče připadla 

rodičŧm otce, v poslední řadě rodičŧm z matčiny strany. 

Těhotenství, porod, raná péče o dítě 

Těhotenství, porod a péče o matku i dítě z praktického hlediska bylo převáţně ţenskou 

doménou a předmětem zájmu porodních bab. Rodičkám pomáhaly však nejen porodní báby, 

ale i sousedky a příbuzné rodičky. Teoretické spisy a lékařské příručky o porodu však 

pocházely z per muţŧ. Za nejstarší spis je povaţována porodní kniha německého lékaře 

Eucharia Roesczlina z roku 1513. Český překlad napsal roku 1519 Mikuláš Klaudián 

pod názvem Zpráva a naučení ţenám těhotným a babám pupkořezným.
174

 Uţ od novověku 

se také objevovaly tendence porodní báby kontrolovat. Významnější nařízení o kontrole 

porodních babiček přineslo ale aţ osvícenství. Osvícenské reformy a medikalizace 

porodnictví v prŧběhu 18. a 19. století přispěly ke zkvalitnění péče o rodičku a narozené dítě. 

Objevovaly se četné snahy o systematické vzdělávání a kvalifikaci porodních bab, následně 

docházelo k jejich kontrole příslušnými orgány. Role porodních bab a lékařŧ byly genderově 

vymezené - osvědčená porodní bába pomáhala rodičce na základě praktických zkušeností, 

ale lékař byl nositelem odborných vědomostí medicíny a anatomie lidského těla, autorem 

teoretických příruček a porodní bába mu byla podřízena.
175

 Porodní báby se v prŧběhu 

18. a 19. století dostávaly pod kontrolu akademicky vzdělaných lékařŧ. Cílem kontroly bab 
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bylo zabránit vysoké úmrtnosti dětí a rodiček. Roku 1745 byl v habsburské říši vydán dekret 

nařizující porodním bábám absolvovat přednášku u profesora anatomie a zúčastnit se pitvy 

ţenského těla. O tři roky později bylo vyhlášeno ustanovení, podle kterého musely sloţit 

zkoušku na lékařské fakultě nebo projít přezkoušením u krajského fyzika.
176

 

Marie Terezie spolu se svým osobním lékařem Gerhardem van Swietenem se snaţili 

o reformy zdravotnictví a zlepšení vzdělávání lékařŧ i porodních babiček. V červenci 

1753 byl vydán Generální zdravotní řád pro Království české a roku 1770 vyšel Generální 

zdravotní řád platný pro celou monarchii, který specifikoval povinnosti lékařŧ a vyţadoval 

vyšší kvalifikaci porodních bab.
177

 Báby samy nesměly pod hrozbou pokuty podat lék nebo 

provádět potraty, zakázané bylo také provádění praxe bez osvědčení. Jaká ale byla realita, 

se mŧţeme pouze dohadovat. Je pravděpodobné, ţe zejména ve vesnickém prostředí 

pomáhaly rodičkám nadále i porodní báby bez příslušné aprobace. Z českých lékařŧ psali 

příručky pro porodní báby například Antonín Jan Jungmann, František Jan Mošner, Jan 

Streng či Václav Rubeška.
178

 Od poloviny 19. století přibývaly také populárně naučné 

publikace pro matky.
179

 

Mezi povinnosti porodní báby patřilo nejen kontrolovat prŧběh porodu, ale také postarat 

se o rodičku a čerstvě narozené dítě a zkontrolovat jeho ţivotní funkce. Zvláštní péči 

pak podle lékařŧ měla věnovat předčasně narozenému dítěti.
180

 Ve druhé polovině 19. století 

se kladly stále větší nároky na hygienu. Pár dní po porodu přicházela porodní bába 

navštěvovat nejen novorozence, ale i matku, kterou mohly po porodu trápit rŧzné neduhy, 

jako jsou mdloby, křeče, krvácení, vředy, záněty či hemoroidy.
181

 Ţena měla podle dobových 

lékařských spisŧ strávit šest týdnŧ po porodu odpočinkem, avšak matky z chudších vrstev 

se zpravidla musely brzy vrátit ke své práci a klid na lŧţku dlouho nedodrţovaly. Odpočinek 

po porodu doporučovala v časopise Ţenská revue například lékařka Eliška Vozábová, která 
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patřila mezi první studentky medicíny, které promovaly na české části Karlo-Ferdinandovy 

univerzity v Praze, upozorňovala na rizika, která ţenám hrozí, pokud se nebudou šetřit. 

„Bohuţel tak málo ţen šetří se po porodu tak, jak by měly. Ţeny čilé toho většinou nedokáţí, 

ţeny dělnické nemohou. Následkem jsou pak četné ţenské choroby, jeţ mezi nimi tolik řádí,“ 

posteskla si Vozábová v článku pro Ţenskou revue.
182

 Kromě odpočinku apelovala stejně jako 

její současníci opět na dŧkladnou hygienu. 

Rodička byla v minulosti spojena s představou poskvrněnosti, a proto bylo těhotenství, porod 

i období šestinedělí spojováno s řadou rituálŧ a pověr. Lŧţko ţeny po porodu bylo zpravidla 

umístěno v koutě světnice a zahaleno zavěšenou látkou zvanou koutnice. Tento závěs matku 

ochraňoval před nepříznivými vlivy a zároveň měl pŧsobit i proti „temným silám“. Mezi 

lidové rituální opatření pro ochranu rodičky i dítěte údajně patřily rŧzné modlitby, rŧţence, 

amulety či zašitý česnek nebo svěcená křídy do horního lemu plachty u lŧţka.
183

 Po uplynutí 

šesti týdnŧ od porodu následovalo rituální ukončení poporodního období izolace. Tento obřad 

zvaný „úvod“ vedl k duchovní očistě šestinedělky. Ţena se po tomto rituálu mohla vrátit zpět 

k běţnému ţivotu, navštěvovat mše a lidová tradice ji jiţ nespojovala s pŧsobením zlých sil. 

Ţena si při příleţitosti úvodu navlékala ozdobený pruh látky zvaný úvodnice a v prŧvodu 

dalších ţen vstoupila do kostela, kde s hořící svící obcházela oltář a dostalo se jí posvěcení 

od kněze.
184

 

Co se týče porodnic, ty byly aţ do poloviny 18. století často asociovány s chudými či padlými 

ţenami a hrozbou nemocí, zejména tzv. horečky omladnic (puerperální sepsí). V českých 

zemích fungoval od roku 1789 v budově bývalého kanovnického domu při chrámu sv. 

Apolináře na Novém Městě praţském nalezinec a veřejná porodnice. Slouţil zejména 

pro opuštěné ţeny z chudších poměrŧ, které zde přišly anonymně porodit a mohly 

zde nechtěné dítě odloţit do nalezince. Z tohoto zařízení vznikla v srpnu 1803 oficiální 

porodnická klinika U svatého Apolináře, v jejímţ čele stál lékař a porodník Jan Melič.
185

 

V letech 1865 - 1875 navrhl český architekt Josef Hlávka novou budovu zemské porodnice 

Na Větrově, která odpovídala dobovým preventivním a hygienickým opatřením a čítala přes 

300 lŧţek. Nová budova nesoucí oficiální název Královská česká zemská porodnice u svatého 
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Apolináře byla oficiálně otevřena roku 1875. Při porodnici existovala také takzvaná tajná 

oddělení, kam mohly přijít diskrétně a anonymně porodit neplánovaně těhotné ţeny.
 186

 

Jedním z prvních úkolŧ matky bylo nakrmit své dítě. Kojení ale nebyla aţ do 18. století 

přikládána velká dŧleţitost. Aţ do této doby bylo běţným zvykem předávat dítě do péče 

kojné. Zhruba od 16. století se předávání dítěte kojné stalo trendem ve šlechtickém prostředí 

a aristokratky povaţovaly kojení za nehodné jejich urozeného postavení.
187

 Ještě v 17. století 

bylo najímání kojných otázkou módy a prestiţe převáţně ve šlechtických rodinách, kde bylo 

dítě zpravidla předáváno kojné ihned po narození. Zvyk svěřování dítěte kojným se rozšířil 

ze zámoţných rodin mezi další společenské vrstvy. V Čechách se dítě předávalo kojným ještě 

v první polovině 18. století.
188

 Ke změně v pohledu na vyuţívání nájemných kojných přispěl 

Jean Jacques Rousseau, který tvrdil, ţe mateřská láska vzniká právě během kojení. Kritizoval 

ţeny, které své vlastní dítě nekojily, a upozorňoval na výhody a prospěšnost kojení dítěte 

vlastní matkou. Pokud ţeny samy z nějakého dŧvodŧ nemohly samy kojit, radil jim věnovat 

velkou pozornost výběru kojné.
189

 

Během 19. století přejímala názory na dŧleţitost kojení dítěte vlastní matkou celá řada 

evropských lékařŧ a pedagogŧ a kojení začalo být povaţováno za podstatnou součást 

mateřských povinností. Kojení podporovali například lékaři Antonín Jan Jungmann, Filip 

Stanislav Kodym či pediatr polského pŧvodu Adalbert Czerny.
190

 Americký pastor 

John S. C. Abbott uvedl ve své příručce pro rodiče, kterou přeloţil český spisovatel František 

Tesař: „Jistě nebude se ţádná matka, která zná účel svého ţivota, bez potřeby této povinnosti 

(kojení) vyhýbati. Byť i za jednotlivých dob a v některých společenských stavech opomíjení 

této první mateřské povinnosti bývalo vůbec ve zvyku, bývá přece podobné poblouznění jedině 

výsledkem pohodlnosti, která následkem lepším jiţ dávno jest přemoţena. Jen tam, 

kde lékařský předpis to ţádá, opomene matka své dítě sama kojiti.“
191

 Toleruje, pokud ţena 

nemŧţe ze zdravotních dŧvodŧ kojit, jinak ale označuje kojení za mateřskou povinnost 

a vyhýbání se jí povaţuje za pohodlnost. 
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Lékaři i pedagogové upozorňovali ve svých příručkách, ţe kojením se vytváří citová vazba 

mezi matkou a dítětem a mateřské mléko je prospěšné pro zdraví dítěte. Kritizovali matky, 

které nekojily pouze z lhostejnosti nebo z obav o svŧj vzhled. Kojení podle lékařŧ 19. století 

také napomáhalo při vracení dělohy do správného tvaru a prospívalo zdravotnímu stavu dítěte 

a jeho imunitnímu systému.
192

 Ottův slovník naučný označoval mateřské mléko za nejlepší 

potravu pro dítě.
193

 Lékaři doporučovali v souvislosti s kojením také péči o bradavky, 

a to uţ v těhotenství. Šulc v souladu s dnešní moderní medicínou doporučoval kojícím 

matkám také pozitivní přístup - veselou mysl a zapuzení starostí.
194

 Ve druhé polovině 

19. století se v souvislosti s novými výchovnými trendy z kojení stala dŧleţitá součást mateřské 

úlohy. Spisovatelka Ţofie Podlipská označovala kojení ve svých deníkových zápisech dokonce 

jako slast: „… a já doufám, ţe mi bude té slasti ještě několik neděl dopřáno, napájeti Tě 

vlastním mlékem,“ napsala si do deníku.
195

 Matky si postupně osvojovaly zásady moderní 

péče o dítě, mezi které patřilo kojení vlastním mlékem. Podlipská byla typickým příkladem 

milující, obětavé, chápající a liberální matky, modelu, který se prosazoval ve druhé polovině 

19. století.
196

 

2.3.2 Mateřská láska jako společenská hodnota 

Počátkem 18. století mateřská láska nepředstavovala společensky významnou konstantu, 

a tak se matky, a zejména matky z vyšších kruhŧ, většinou raději věnovaly jiným aktivitám 

neţ výchově dětí, které přenechávaly kojným a chŧvám. Ačkoli i matky ze středních 

měšťanských vrstev si po vzoru šlechtičen najímaly kojné a chŧvy, péči o domácnost a rodinu 

a výchově dětí se věnovaly ve větší míře a se svými dětmi trávily více času. Jejich předním 

zájmem bylo, aby se dcery dobře provdaly a synové v budoucnu převzali řemeslo. Lidé 

z nejniţších vrstev byli závislí na pravidelném zdroji příjmŧ, čili museli upřednostňovat 
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výdělečnou činnost před výchovou dětí.
197

 Jejich potomci častokrát jiţ od raného dětství 

pracovali, starší sourozenci se starali o mladší a vzdělání připadalo řadě rodičŧ nadbytečné. 

Děti z chudších rodin měly dokonce úlevy z docházky ve škole, a to i poté, co byla zavedena 

povinná školní docházka, případně měly úlevy od placení školného. Dŧvodem byly například 

zemědělské práce, ale i neschŧdnost cest, nepříznivé počasí.
198

 

V prŧběhu 18. a 19. století vycházely v rámci rozvoje věd odborné i populárně naučné 

publikace zabývající se problematikou výchovy a péče o dítě. K bohatším a vzdělanějším 

ţenám se snáze dostávala nejnovější literatura, a tak se matky z vyšších společenských vrstev 

mohly seznámit s pedagogickými spisy Jeana Jacquese Rousseaua, Johanna Bernharda 

Basedowa, Heinricha Pestalloziho či Gotthilfa Salzmanna.
199

 Ţeny tak postupně získávaly 

informace o moderních výchovných metodách a péči o děti. Od konce 18. století se vlivem 

Rousseaua a jeho následovníkŧ začal prosazovat názor, ţe péče matky o dítě je přirozená.
200

 

Pedagogové i lékaři popisovali nezbytnou roli matky ve výchově a socializaci dítěte a jejich 

spisy se postupně šířily po Evropě. Mateřství postupně získávalo čím dál dŧleţitější úlohu 

v ţivotě ţeny. Přístup k péči o dítě se postupně měnil z lhostejnosti v zájem. 

Od druhé poloviny 19. století se ve větší míře rozšiřovaly osvětové příručky o péči o dítě 

a výchově i v českém prostředí. Mezi oblíbené autory patřili například Filip Stanislav Kodym, 

František Doucha, František Vlastimil Kodym, Pavel J. Šulc či Antonín Konstantin Víták.
201

 

Rady matkám nepsali pouze muţi, ale i samy ţeny - například Ţofie Podlipská, Honorata 

Zapová či Věnceslava Luţická.
202

 Matkám byla v příručkách o výchově doporučována pevná 

vŧle a dŧslednost, neměly by se nechat mateřskou láskou a shovívavostí zaslepit a odradit 

od povinností vychovatelky.  
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Podle historičky Mileny Lenderové se v českých zemích myšlenkami J. J. Rousseaua 

inspirovaly jako první šlechtičny narozené v 70. letech 18. století.
203

 Rousseau inspiroval 

svými názory o citovém poutu mezi matkou a dítětem celou řadu středoevropských pedagogŧ 

a lékařŧ. Péče matky o vlastní dítě začala být díky Rousseauovi a jeho následovníkŧ 

povaţována za přirozenou součást mateřské role. Vychovávat a opečovávat své dítě se stalo 

společenskou povinností a dŧleţitým úkolem kaţdé ţeny. Vydávané pedagogické spisy 

přispívaly k této myšlence, upozorňovaly na dŧleţitost matky v péči o dítě a stavěly ţenu jako 

matku na piedestal. 

Je paradoxem, ţe aristokratické matky se v předchozích epochách o své potomky sotva 

zajímaly a převáţně je přenechávaly na starost kojným a guvernantkám. Aristokratické ţeny 

byly vnímány především jako zachovatelky rodu, od období osvícenství se ale jejich mateřská 

úloha pozměnila. Šlechtičny upřednostňovaly individuální péči o děti, která spočívala 

především v péči o dítě v prvních fázích ţivota a zájmem o dítě spojeným s výchovnými 

plány do budoucna. Osvícenské šlechtické matky dohlíţely na výchovu v raném dětství 

a převzaly tím úlohu manţela, do jehoţ kompetencí výchova a vzdělávání do té doby 

spadalo.
204

 Měšťanské ţeny si postupně po vzoru vyšších vrstev osvojovaly vzor „moderní“ 

matky, která se svým dětem věnuje a řídí se moderními výchovnými zásadami, jakými byl 

pobyt na čerstvém vzduchu, kvalitní strava, otuţování, volné oblečení či kojení.
205

 

Dochované výchovné instrukce hraběnky Marie Josefíny z Windischgrätzu z let 1771-

1774 jsou dŧkazem osobního nasazení matky ve výchově. Tyto instrukce psala 

pro vychovatele, jemuţ své dvě děti svěřovala, kdyţ odjíţděla na dlouhodobější cesty. 

Informovala v nich o povaze svých dětí a poţadovala, aby vychovatel následoval její 

zavedené pedagogické metody, které se řídily osvícenskými zásadami přirozené výchovy.
206

 

Jako další příklad uveďme Pavlínu ze Schwarzenbergu, dceru vévody Louise Engelberta 

z Arenbergu a z Aerschotu a manţelku Josefa ze Schwarzenbergu, která také patřila mezi 

jedny z prvních ţeny prosazující moderní osvícenské metody výchovy. Věnovala svým devíti 

potomkŧm aktivně svŧj volný čas, zajímala se o jejich vzdělání, fyzický i psychický vývoj 

i o výţivu a své nejmladší potomky kojila sama.
207

 V prŧběhu 19. století se nové přístupy 

k výchově a dětem šířily mezi další společenské vrstvy. Přístupy ţen k mateřství 
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se ale pochopitelně měnily pozvolna. Svou roli sehrávalo sociální postavení rodiny, finanční 

situace, povaha rodičŧ a další okolnosti rodinného a manţelského ţivota. Pro některé ţeny 

vyšších kruhŧ byla zřejmě péče o dítě nadále podřadnou činností nevhodnou pro vznešenou 

dámu, jak zmiňuje český pedagog František Vlastimil Kodym, který v díle O vychování 

mládeţe v našich domácnostech vydaném v 80. letech 19. století uvedl: „Matky vznešenějších 

kruhů ve svém poblouznění domnívají se, ţe by vznešenosti jejich na újmu to bylo, kdyby 

vychovávaly děti své, kterým ţivot daly – samy. A proto hned opatřiti se musí kojná a později 

chůva, aby matka měla málo namáhání a aby vyhlíţelo to hodně pansky, nóbl.
208

 Najmout 

si chŧvu zřejmě dodávalo ţenám pocit váţnosti a podtrhovalo jejich společenský status. 

Citové projevy k dětem nebyly ze dne na den samozřejmostí a láskyplné emoce nebylo 

zvykem projevovat.
209

 Dokládají to například vzpomínky Karoliny Světlé: „Bylať zásada 

běţná, ţe rodiče nemají dětem svým svou lásku k nim ukázati, coţ otce mého v pravém smyslu 

slova pobuřovalo.“
210

 Přínosným pramenem k výchovnému pŧsobení matek v 19. století 

je ţenská korespondence. Ţeny si mezi sebou předávaly zkušenosti, popisovaly výchovné 

úspěchy i nezdary či zdravotní stav potomkŧ. Spisovatelka Boţena Němcová například 

udílela v dopise z roku 1848 rady Karolině Staňkové, manţelce lékaře a politika Václava 

Staňka: „Jen nech Tvoje děti hodně venku běhat, kaţdý den v řece koupat, a budou zdraví 

jako bucí.“
211

 Spisovatelka Ţofie Podlipská, která se svým dětem plně věnovala a dokonce 

si o nich vedla deníky, v dopise své švagrové Marii Gabrielové psala o kojení a rŧstu syna: 

„Přiloţila jsem Prošínka k prsoum a k neočekávané radosti táhl hned asi čtvrt hodiny. 

Odpoledne pak pořád skoro pil a od té doby mám mléka aţ nazbyt a můj chlapeček roste 

a tloustne.“
212

 Ţeny vynechávaly tématiku ţenského těla, pohlavního styku a prŧběhu porodu. 

Spisovatelky nepopisují tyto oblasti podrobně ani ve svých literárních dílech, ani v soukromých 

zápiscích.213 Kupříkladu Sofie Podlipská popsala porod pouze jako „několik trapných 

okamţení“.214 

Osvícenství znamenalo přínos pro dětství i pro mateřství. Nové výchovné postupy a názory 

na moderní péči o dítě se postupně dostávaly do povědomí populace a na mateřství 

a mateřskou výchovu začalo být nahlíţeno jako na základní úkol v ţivotě ţeny. Vztah rodičŧ 
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k dětem získával jiný rozměr, postupně byl kladen čím dál větší dŧraz na city a láskyplné 

vztahy v rodině. V letech 1870 - 1900 probíhala v českých zemích raná fáze demografické 

revoluce. Lidé začínali regulovat počet potomkŧ v rodině, docházelo ke sníţení dětské 

mortality a také k prodlouţení intervalŧ mezi porody jedné ţeny.
215

 Zmenšení počtu dětí 

v rodině také přispělo k pevnějším citovějším vazbám mezi matkou a dítětem. 

2.4 Jaký byl vztah veřejné moci k dítěti? 

Německý státovědec Johann Heinrich Gottlob Justi a rakouský právník ţidovského pŧvodu 

Joseph Sonnenfels patřili mezi významné myslitele 18. století. Oba se věnovali otázce 

kontroly reprodukce a upozornili na odpovědnost státu za zvýšení ţivotní úrovně obyvatel, 

včetně péče o budoucí matky a novorozence.
216

 Praţský lékař a autor tzv. zdravotnických 

topografií Franz Alois Stelzig se zabýval problematikou vysoké kojenecké úmrtnosti 

a na základě svých studií označil za dŧvody, které negativním zpŧsobem pŧsobí na populační 

bilanci, hromadění lidí ve městech, nedostatečnou hygienu a s tím spojené šíření epidemií. 

Za základ ke zlepšení tohoto stavu povaţoval podporu rodiny ze strany veřejné moci.
217

 

Osvícenský populacionismus, politika zabývající se ovlivňováním populace, začal věnovat 

pozornost doposud zanedbávaným vrstvám obyvatel, tedy těm niţším a chudším. Stát 

si postupně uvědomoval, ţe za účelem kvalitního, silného a zdravého obyvatelstva 

je zapotřebí věnovat péči také matkám a dětem.
218

 

Vzdělávání, výchova a socializace dítěte podléhala dozoru státních i církevních orgánŧ. 

V době osvícenství začínaly hojněji vycházet odborné publikace věnované péči o dítě, 

a to jak z oblasti medicíny, tak i pedagogiky. Zmínky o pediatrické péči o novorozence 

se ale objevují jiţ v raněnovověkých příručkách, zejména v tzv. babické literatuře.
219

 

Významnou roli v oblasti veřejného zdravotnictví sehrála ve 2. polovině 18. století také 

tzv. zdravotní policie. Zdravotní policie je termín spojený s péčí o zdravotní stav 

obyvatelstva, obecnou bezpečností, dodrţováním správné hygieny i péčí o čistotu okolního 

prostředí. Mezi úkoly zdravotní policie patřil mimo jiné i dohled nad mravní a fyzickou 
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výchovou dítěte v rámci rodiny.
220

 Otcem myšlenky zdravotní policie a zakladatelem sociální 

medicíny byl německý lékař Johann Peter Frank (1745–1821), autor šestisvazkového díla 

System einer vollständigen medizinischen Polizei, ve kterém pojednával o otázkách tělesné 

a duševní hygieny, veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Postupem času se Frankovy 

myšlenky rozšiřovaly a veřejnost si stále více uvědomovala, ţe jiţ od narození je nezbytná 

základní zdravotní péče, hygiena, dostatečná výţiva, správný oděv, čerstvý vzduch, čistota 

a spánek. 

V době osvícenství, kdy jiţ lidé věřili, ţe dětství je specifickou ţivotní fází, kdy se začíná 

formovat osobnost člověka, začala být větší pozornost věnována nejen kojenecké úmrtnost, 

ale také dětským zdravotním obtíţím a chorobám. Například v roce 1769 byla v Londýně 

zaloţena první dětská ambulance a v roce 1788 zaloţil Joseph Johann Mastalir Institut 

dětských chorob ve Vídni. Angličan John Bunnell Davis stál roku 1816 u zrodu poradny 

a výdejny lékŧ pro děti. Ve svém spise A cursory inquiry into some of the principal causes 

of mortality among children (1817) navíc prohlásil, ţe za dětskou úmrtností stojí 

neinformovanost jejich matek. Roku 1850 se z poradny stalo centrum výuky pediatrŧ.
221

 

Pediatrie jako specifický medicínský obor a kořeny systematického klinického dětského 

lékařství jsou spojeny s počátkem 19. století.
222

 V prŧběhu 19. století byly tištěny nejen 

odborné lékařské publikace z oblasti dětského lékařství, ale také spisy pro laické čtenáře, 

a tzv. dietetické příručky
223

 a praktické spisy pro matky. 

2.5 Institucionální výchova 

Vzdělání znamenalo pro osvícenské pedagogy významnou entitu, která vede ke zlepšení 

kvality ţivota a zlepšení morálních i sociálních poměrŧ obyvatel. Předchozí výchovné metody 

a postupy socializace dětí dávají vyniknout proměně, kterou od konce 18. století elementární 

vzdělávání a výchova prošly. V období středověku jednoznačně převládal náboţenský 

a autoritářský ráz výuky. Fungovaly církevní školy, kam mohli docházet pouze chlapci. 

V klášterních školách byli vzděláváni především budoucí mniši, zatímco katedrální školy 
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připravovaly vzdělávání světských kněţí. Díky reformám Karla Velikého se postupně 

rozšiřovala síť farních škol, kde byly charakteristickými prvky výuky memorování, rytířská 

výchova, kázeň a disciplína.
224

 V novověku se přístup k výchově poněkud proměnil. Větší 

dŧraz byl kladen na osobnost člověka a objevovala se také myšlenka vzdělávání pro všechny. 

Filozofové se postupně odkláněli od středověkých metod. Roku 1534 by zaloţen Jezuitský 

řád, jejichţ hlavními poţadavky ve výchově byla poslušnost a kázeň. Jezuité vynikli jako 

pedagogové a misionáři, zaloţili celé sítě škol, jezuitské koleje i univerzity.
225

 V českých 

zemích pŧsobili v jezuitské řádu například Bohuslav Balbín, Jan Kořínek, Bedřich Briedel 

či Antonín Koniáš. V 17. století se měnila dosavadní podoba vzdělávání, do pozadí 

ustupovaly katedrální školy, latinské univerzity i dŧraz na sedmero svobodných umění 

a naopak do popředí se postupně dostával dŧraz na rozumové poznání a učení na základě 

zkušeností.
226

 Jednou z nejvýznamnějších postav v oblasti výchovy a pedagogiky byl český 

humanista a člen Jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Snaţil se o prosazení vzdělání 

dostupného a také srozumitelného pro všechny.
227

 Spolu s příchodem osvícenství začala 

společnost klást větší dŧraz právě na dostupnost vzdělání, na rozumové poznání, 

rovnoprávnost a svobodu člověka. 

Ke zlepšení institucionální výchovy v českých zemích významně přispěly školské reformy 

Marie Terezie i Josefa II. Úroveň předtereziánského školství se v rŧzných částech monarchie 

se lišila. Zejména na niţších a vesnických školách se odlišovala kompetentnost 

a kvalifikovanost osob, kterým bylo svěřeno vyučování. Kromě vzdělaných duchovních 

a absolventŧ gymnázií funkci učitelŧ zastávali například vyslouţilí vojáci, řemeslníci 

či hudebníci.
228

 Ředitel praţské normální školy Aleš Vincenc Pařízek kritizoval formy výuky 

před reformami roku 1775 a sám vydal díla, která měla v duchu osvícenských reforem 

směřovat k nápravě školství.
229
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Marie Terezie pověřila v roce 1774 zaháňského opata a pedagoga Jan Ignáce Felbigera 

o nápravu a vylepšení školního systému v habsburské monarchii. Hlavním účelem 

zpravidelnění docházky dětí do školy bylo zvýšení všeobecné vzdělanosti pro dobro státu. Jan 

Ignác Felbiger ve spolupráci s dvorskou studijní komisí vypracoval školní řád 

(tzv. Schulpatent), který stanovoval všeobecnou vzdělávací povinnost pro děti od 6 do 12 let 

bez ohledu na pohlaví či sociální pŧvod. Felbigerŧv řád oficiálně nazvaný Všeobecný školní 

řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařských dědičných zemích byl 

vydaný 6. prosince 1774. V platnost vešel 1. ledna 1775 a platil aţ do roku 1869. 
230

  

Felbiger byl příznivcem pietismu, osvícenství a filantropismu a při vytváření reforem 

se inspiroval školním řádem pouţívaným v Prusku. Věřil, ţe zkvalitnění vzdělávání tkví 

ve zvolení správné metody výuky a dostatečné kvalifikací učitelŧ. Tereziánská reforma 

školství se zasazovala o to, aby dětem byl bez sociální diskriminace umoţněn přístup 

k základnímu vzdělání. Dŧleţitý byl v tomto reformním snaţení také poţadavek metodiky 

vyučování a osnov, v neposlední řadě také vzdělávání učitelŧ. Školy byly Schulpatentem 

rozdělené na normální, hlavní a triviální. Děti mohly být vzdělávány i doma s domácím 

učitelem, ale musely dvakrát do roka absolvovat přezkoušení na normální či hlavní škole.
231

 

Při normální škole byly zavedeny tříměsíční kurzy pro učitele triviálních škol 

(tzv. preparandy), ze kterých se po reformě v roce 1869 vyvinuly učitelské ústavy.
232

 

Normální školy (Normalschulen) měly být zřízeny v kaţdé provincii habsburské monarchie 

a jak jiţ jejich název napovídá, udávaly normu dalším školám a mimo to zajišťovaly také 

vzdělávání učitelŧ. Na normálních školách se vyučovalo německy. Hlavní školy 

(Hauptschulen) se měly nacházet v kaţdém okrese nebo obvodu a byly v nich zpravidla čtyři 

třídy. Úkolem hlavní školy bylo připravit ţáky na studium střední školy, ale také ty ţáky, kteří 

se budou věnovat například zemědělství či ţivnosti. Do druhé třídy se na hlavních školách 

vyučovalo částečně česky, poté jiţ jenom německy. Triviální školy neboli Trivialschulen byly 

zakládány v obcích s venkovskou farou nebo filiálním kostelem. Zde bylo hlavní náplní 

výuky trivium (čtení, psaní, počítání), náboţenství, na venkově se přidávala znalost 

hospodářství, ve městech se děti naopak učily o prŧmyslu. Obvykle byly v triviálních školách 

jedna aţ dvě třídy a vyučovalo se zde zpravidla v češtině. V zimě se vyučovalo 
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od 8 do 11 hodin, v létě od 7 do 10 hodin či od 14 do 16 hodin. Pro mladistvé ve věku 

13 aţ 20 let fungovaly také nedělní opakovací hodiny.
233

  

Právě niţší stupně škol hrály klíčovou roli v šíření vzdělanosti mezi lidovými vrstvami. 

Ve venkovském prostředí představovala triviální škola místo, kde bylo moţné získat základní 

vědomosti a rozhled, pochopit souvislosti a připravit se na budoucí povolání. Školní výuka 

měla pomoci pochopit jedinci jeho roli v rámci celku, ať uţ se jednalo o vesnickou komunitu 

nebo stát. Triviální školy poskytovaly výuku trivia, náboţenství, praktické dovednosti 

pro budoucí ţivot a také základní zásady slušného a mravného chování. 

Díky tereziánským reformám docházelo k vytvoření centralizované a jednotné školské 

správy. V hlavních městech byly zakládány školské komise, které byly podřízené říšské 

komisi ve Vídni. Osvícenské reformy školství se ale v praxi nesetkaly vţdy a všude 

s nadšeným přijetím. Zejména niţší vrstvy povaţovaly vzdělávání za zbytečnou ztrátu času, 

kterou by mohly děti věnovat uţitečnější práci, neviděly ve vzdělávání svých dětí ţádný 

momentální uţitek. A to i přesto, ţe chudé děti měly úlevy, byly omluveny ze školy v době 

zemědělských prací a získávaly učebnice bezplatně. Výhrady měla do jisté míry také církev, 

neboť reformy oslabovaly její vliv ve vzdělávacím procesu. 

Zásadní metodickou příručkou pro učitele byla na konci 18. století Felbigerova třídílná 

Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen in den kaiserlich-königlichen Erblanden, 

která vyšla ve Vídni roku 1775 a její česká verze byla vydaná roku 1777 pod názvem Kniha 

metodní pro učitele škol v c. k. zemích.
234 

Jan Ignác Felbiger v ní představil tzv. „zaháňskou 

metodu výuky“. Tento vyučovací zpŧsob byl zaloţen na hromadném vyučování. Jedním 

z principŧ výuky bylo například pospolné čtení, při kterém má určitá skupinka ţákŧ za úkol 

číst najednou a učitel ji při tom koriguje, klade otázky a ujišťuje se, zda ţáci textu rozumí.
235
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Felbiger popsal prostředky mravního vychovávání ţákŧ a mimo jiné také varoval před 

trestáním z nerozváţnosti a před hanobením jejich cti.
236

 Oproti předchozím pedagogickým 

přístupŧm je u něj patrný větší dŧraz na individualitu dítěte. Mezi kantory byla Felbigerova 

příručka známá, pouţíval se výraz „učit podle normální metody“, coţ odkazovalo na metody 

popsané ve Febigerově Knize methodní.
237

 Felbiger se snaţil motivovat učitele ke svědomité 

práci, srozumitelnému a názornému vyučování a lásce k dětem. V duchu myšlenek osvícenské 

pedagogiky kladl dŧraz také na dodrţování hygienických návykŧ, otuţování dětí, pohyb 

na čerstvém vzduchu, kvalitní stravu a stálý dohled nad svěřenci. 

Ačkoli vzdělávací povinnost platila podle Schulpatentu pro obě pohlaví, prosadit 

systematické a hlubší vzdělávání děvčat nebylo jednoduché. Přetrvávala představa, 

ţe pro dívky je vzdělání nadbytečné. Jiţ v roce 1754 nechala Marie Terezie zřídit v Praze 

Na Hradčanech Ústav šlechtičen, který slouţil jako vzdělávací zařízení pro šlechtické dívky. 

O dívčí vzdělávání se zaslouţily také ţenské církevní řády, zejména voršilky, sestry de Notre 

Dame nebo vizitantky.
238

 V období 1790 - 1792 byly zřízeny třídy speciálně pro dívky, 

například v Mladé Boleslavi, Bělé pod Bezdězem, Kutné Hoře či v Rychnově 

nad Kněţnou.
239

 

Za vlády Josefa II., během které byla tolerančním patentem z roku 1781 vyhlášena 

náboţenská svoboda a zrušeno nevolnictví v českých zemích, školské reformy pokračovaly. 

Od roku 1783 zavedl Josef II. funkci krajských školních komisařŧ, kteří měli za úkol 

kontrolovat stav škol na svém území, dohlíţet na školní docházku a vzdělávání i platy 

učitelŧ.
240

  

Školským reformám výrazně přispěl také pedagog a litoměřický biskup František 

Kindermann. Za vlády Josefa II. byl jmenován vrchním ředitelem německého školství 

a zasadil se o reformu škol pro mladé kněţí. Snaţil se zpřístupnit vzdělání i lidem z niţších 

společenských vrstev a zlepšit školní docházku dětí z chudých poměrŧ.
241

 Kindermann 

prosazoval především praktickou výuku a od roku 1779 zaváděl v Čechách tzv. industriální 

kurzy, kde se ţáci mohli poučit například o pěstování, stavitelství, zpracovávání vlny, 
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sadařství a podobně. V letech 1785 a 1788 vyšla Kindermannova memoranda (programy 

industriálního učení) a při triviálních školách docházelo k zakládání industriálních škol.
242

 

Na přelomu 18. a 19. století spolu s vládou Františka I. došlo ke změnám školní politiky. 

V roce 1805 došlo k vydání zákoníku obecného školství s názvem Politické zřízení školské, 

které vešlo ve známost jako Schulkodex. Školy zŧstaly i po tomto nařízení nadále rozdělené 

na triviální, normální a hlavní, ale dohled nad nimi získala opět církev. Heslo politického 

zřízení z roku 1805 znělo poněkud zpátečnicky: „Rakousko nepotřebuje lidí učených, nýbrţ 

dobrých poddaných.“ Docházka do školy tedy směřovala k vychování poddajných 

a poslušných občanŧ, kteří povedou k prosperitě státu. Je zde bohuţel patrný rozdíl oproti 

Felbigerovu názoru, ţe „výchova mládeţe obého pohlaví jest nejdůleţitějším základem blaha 

národů.“
243

 Schulkodex opět zesiloval vliv církve na školství a vycházel se z představy, 

ţe stát potřebuje především poslušné poddané.
244

 Nezapomeňme, ţe ani napoleonské války 

k rozkvětu školství na počátku 19. století nenapomáhaly. 

Nový říšský zákon z 25. května 1868 zrušil konkordát z roku 1855, který nařizoval podřízení 

vyučování katolické církvi, a stanovil, ţe „řízení vyučování a vychování a dohlíţení k němu 

přísluší státu“
245

 Tzv. Hasnerŧv zákon z května roku 1869, který připravil ministr vyučování 

Leopold von Hasner, se stal dalším dŧleţitým mezníkem ve vývoji školství. Zavedl osmiletou 

školní povinnost pro děti od 6 do 14 let, obnovil státní dozor nad školstvím a církvi přenechal 

výuku náboţenství, zlepšil vzdělávání učitelŧ i jejich platové podmínky a také zrovnoprávnil 

češtinu s němčinou. Školy se po této reformě dělily na obecné a měšťanské. Na základě 

Hasnerova zákona byly zaloţeny zemské, okresní a místní školské rady a také čtyřleté 

učitelské ústavy ukončené maturitní zkouškou. Učitelé museli navíc po absolvování 

učitelského ústavu ještě podstoupit dvouletou praxi ve škole. V roce 1883 upravila Hasnerŧv 

zákon nová školská novela, která umoţňovala úlevy ze školní docházky jiţ po šesti letech, 

určovala dohled nad učiteli i mimo jejich pŧsobení ve škole a upřednostňovala výuku 

němčiny. Tato poměrně zpátečnická školská novela byla zrušena aţ roku 1922 tzv. malým 
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školským zákonem, který zavedl společné vzdělávání chlapcŧ a dívek, opět ustálil osmiletou 

povinnou školní docházku a zrovnoprávnil postavení učitelŧ a učitelek. 
246

 

Ve 2. polovině 19. století docházelo také k rozvoji a pokroku v oblasti dívčího školství. Byly 

zřizovány ústavy pro vyšší všeobecné vzdělání dívek i odborné dívčí školy. Emancipace 

českých ţen byla spojena se snahou o povznesení národního sebevědomí a rozvojem české 

kultury, společnost povaţovala ţeny zejména za vychovatelky dalších generací vlastencŧ 

a s tím vynikala také nutnost zlepšit všeobecné vzdělávání ţen.
247

 České spisovatelky 

či manţelky vlivných muţŧ v prŧběhu 19. století zakládaly spolky na podporu dívčího 

vzdělávání. Snahy o zavedení kvalitního vzdělávání pro ţeny a dívky vyvrcholily v roce 

1890, kdy došlo z iniciativy Elišky Krásnohorské k zaloţení 1. dívčího gymnázia ve střední 

Evropě.
248

 

Dívky z měšťanských rodin mohly být posílány do soukromých vzdělávacích ústavŧ. V Praze 

měl dobré jméno například soukromý ústav manţelŧ Svobodových. Od poloviny 19. století 

přibývalo samostatných dívčích škol, které vznikly oddělením dívčích tříd na veřejných 

školách.
249

 Zámoţnější rodiny mohly zapsat dívky i do zahraničních vzdělávacích institucí, 

populární byly ve 2. polovině 19. století zejména Švýcarsko, Německo či Francie. Například 

starší dcera Marie Riegrové-Palacké byla poslána roku 1869 do dívčího penzionátu 

ve Frankfurtu nad Mohanem, mladší Libuše o šest let později odjela do penzionátu 

ve Švýcarsku.
250

 Marii Riegrové-Palacké mimochodem vděčíme za rozšíření zařízení 

pro předškolní děti na našem území. Manţelka politika Františka Ladislava Riegra byla 

předsedkyní Výboru pro městské školy a opatrovny a roku 1884 a se zaslouţila o zaloţení 

                                                 
246 

KASPER, KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008,. Pedagogika. str. 96-98 
247 

BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace ţen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze 19. století 

Praha: Slon / Libri, 2005. str. 12. 
248 

BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. 

Praha. 2005. str. 141. K ţenským spolkŧm dále MALÍNSKÁ, J. "My byly, jsme a budeme!": české ţenské hnutí 

1860-1914 a idea českého národa. Praha: NLN. 2013; SECKÁ, M. Americký klub dam: krŧček k ţenské 

vzdělanosti. Praha: Národní muzeum, 2012; KALINOVÁ, A. a NOVÁKOVÁ, L. Dcerám českým--: brněnský 

ţenský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870-1920. Brno: Moravské zemské muzeum, 2007 
249 

LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě: ţena v minulém století.. Praha: Mladá fronta, 

1999. str. 55. K ţenskému vzdělávání: PÁNKOVÁ, M., MORKES, F.; MATYÁŠOVÁ, A. Vzdělávání dívek 

v Čechách. Praha: Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2008; VOŠAHLÍKOVÁ, P.; MARTÍNEK, J. Cesty 

k samostatnosti: portréty ţen v éře modernizace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010; MALÍNSKÁ, 

J. Do politiky prý ţena nesmí - proč? Vzdělání a postavení ţen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. 

Praha: Slon, 2005. 
250 

BAHANESKÁ, M. Obraz dívčího penzionátu v korespondenci Marie Riegrové-Palacké a její dcery Libuše. 

In: Dějiny ţen aneb Evropská ţena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Univerzita 

Pardubice, 2006. str. 559  



71 

prvních českých jeslí v Praze v Dušní ulici. Hlavním podnětem bylo pomoci chudším rodinám 

a pracujícím matkám a také zaloţit jazykově české zařízení pro nejmladší děti.
251

  

Postavení učitele 

Společenské postavení učitelŧ se měnilo v prŧběhu 18. a 19. století. Učitel měl být nositelem 

inteligence a dŧleţitou osobností v obci. Nízká vzdělanost pramenila z nedostatečného 

výchovného pŧsobení rodiny, proto bylo jedním z úkolŧ učitele a celkově elementárního 

školství vŧbec zapojit rodiče do edukačního procesu.
252

 Učitelé se zpravidla účastnili 

kulturního ţivota, pŧsobili například ve vzdělávacích spolcích, ochotnickém divadle, hráli 

na varhany v kostele a zapojovali se do společenského dění v obci, kde pŧsobili. 

Dle dobových představ měl být učitel ušlechtilým vlastencem, který je vzorem pro své ţáky, 

který nepostrádá nadšení pro svou práci a šíří osvětu. Poţadavkem na učitele byla být 

zásadovost a jeho předním úkolem je jít dobrým příkladem svým ţákŧm, stát se milujícím 

a rozumným zástupcem rodičŧ a s láskou učit ţáky dobru a varovat před zlem. Samozřejmostí 

byla také tělesná i duševní bezúhonnost
.253

  

Dobové spisy zdŧrazňovali dŧleţitost učitelské profese. Učitel měl být trpělivý, mírný, 

skromný a mít veselou mysl, pomáhat svěřencŧm rozvíjet rozum, vést je k dobru a pravdě.
254

 

Poţadavek skromnosti byl namístě, neboť prameny dokládají, ţe platy venkovských učitelŧ 

byly nízké.
255

 Politické zřízení školské z roku 1805 zavedlo, ţe nejmenší plat učitele niţších 

škol představuje částka 150 zlatých ročně, u pomocníka 70 zlatých ročně. S učitelem měla být 

uzavřená smlouva (tzv. fasse), která specifikovala jeho plat, povinnosti a příjmy.
256

 

Obecně díky krásné literatuře i pedagogickým spisŧm panovala představa o dŧleţitosti 

a váţnosti učitelské profese, neboť vychovává nové generace, ovlivňuje rozvoj společnosti 

a vede své svěřence ke zboţnosti, mravnosti a vlasteneckému ţivotu. Realita však zřejmě byla 
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odlišná a zejména ve venkovském prostředí byl nedostatek kvalifikovaných učitelŧ, 

pedagogové nebyli dobře placení a bojovali s neochotou některých rodičŧ posílat potomky 

do školy. Přesto ale představoval významnou osobnost v místě, kde pŧsobil. 

Vzdělání se vlivem osvícenských pedagogŧ stalo dŧleţitou společenskou hodnotou, která 

s sebou přináší nejen zvýšení gramotnosti, ale také zkvalitnění ţivotních poměrŧ obyvatel 

a zlepšení vyhlídek na budoucnost dalších generací. I po zavedení všeobecné vzdělávací 

povinnosti přetrvával problém s docházkou (zejména venkovských) dětí do škol. Hlavní 

snahou pedagogŧ, církevních představitelŧ i příslušných orgánŧ bylo přesvědčit rodiče 

o nutnosti a významu školní výuky pro jejich potomky. 
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3 DISCIPLINACE SPLEČNOSTI ANEB SEXUALITA JAKO 

TABU 

3.1 Kontrola sexuality 

Německý sociolog Norbert Elias, který se zabýval tzv. civilizační teorií, se v díle O procesu 

civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie zaměřil mimo jiné na pocit studu spojený 

se sexualitou. Elias upozornil na fakt, ţe od 16. a 17. století se ve vyšších společenských 

vrstvách zvyšoval dŧraz na pravidla společenského chování, postupně začal být společenský 

i individuální ţivot svazován normami a podléhat kontrole. Dŧraz na slušnost, galantnost 

a dobré mravy s sebou přinesl také větší sebekontrolu, potlačování pudŧ a spontánních 

projevŧ či skrývání tělesných úkonŧ. Ze šlechtických dvorŧ se tyto tendence postupně šířily 

mezi další sociální vrstvy.
257

 Pocit studu spojený se sexuálním chováním se v procesu 

civilizace prohluboval a projevoval se zejména v situacích, kdy měli dospělí mluvit na toto 

téma s dětmi. Intimní stránka ţivota začala být skrývána před dětmi a sexualita byla čím dál 

více spojována se studem a rozpaky. Sexualita byla zejména od 19. století odsouvána 

do prostředí nejuţší rodiny, pryč ze společenského ţivota.
258

  

Jak jiţ bylo uvedeno, podle Michela Foucaulta byla ještě na počátku 17. století sexuální 

morálka uvolněná, ale prudérní viktoriánská společnost začala vylučovat ze společenského 

zájmu témata spojená se sexem. Nešlo však jen o mlčení o sexu, ale o proměnu přístupu, 

jakým o něm společnost hovořila a jaký postoj k němu zaujímala. V 18. století se o sexu začal 

vést racionální diskurz, přemýšlelo se o něm z politického a ekonomického hlediska. O sexu 

se mluvilo jako o něčem, co je potřeba určitým zpŧsobem spravovat, řídit a kategorizovat.
259

 

Foucault se domníval, ţe v 19. století sex podléhal dohledu veřejné moci a nejrŧznějším 

doporučením a radám. Také sexualita mládeţe začala být regulována, a to jak veřejnou mocí 

a církví, tak i v rámci rodiny.
260

 Společnost 18. a 19. století chápala sexualitu (včetně 

sexuality dětí) jako něco, co je zapotřebí kontrolovat či přímo potlačovat. Pohlavní styk patřil 

do prostředí manţelství a měl být provozován pouze za účelem plození potomkŧ, 
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bez erotického podtextu. Manţelky a slušně vychované ţeny byly spojovány s dŧstojností, 

cudností a zdrţenlivostí, zatímco erotika a sexuální rozkoš byla spojována s lehkými ţenami 

nebo sluţkami.
261

 Šlo tedy zejména o snahu regulovat sexualitu, aby přispěla ke zdravé 

prokreaci. 

V 18. a 19. století spolu se vznikem moderní občanské společnosti a vlivem probíhajících 

reforem docházelo nejenom k intelektuálnímu, vědeckému a kulturnímu rozkvětu, ale také 

posilovala autorita státu. Nové strategie disciplíny, ochrany a organizace obyvatelstva 

se projevovaly zejména hygienizací veřejného prostoru, zdravotní lidovou osvětou 

a disciplinací ţivotního stylu jednotlivcŧ s dŧrazem na prevenci a ochranu ohroţených skupin 

obyvatel, jakými byli například sirotci, těhotné ţeny, těţce pracující či staří lidé. 

Ve druhé polovině 18. století docházelo k demografickému nárŧstu obyvatelstva, 

ekonomickému rozvoji a populace začala být více kontrolována a řízena.
262

 Od poloviny 

18. století se v Evropě vytvářela stabilnější soustava zdravotnických orgánŧ a institucí. Díky 

tzv. medikalizaci, která je povaţována za jeden z projevŧ disciplinace moderní společnosti, 

docházelo k postupné profesionalizaci a dostupnosti lékařských sluţeb.
263

 Osvícenské 

reformy přispěly nejen ke vzdělávání zdravotníkŧ, organizaci, systematizaci a zpřístupnění 

lékařské péče, ale i ke zlepšení veřejné hygieny. Stát se začal angaţovat v ochraně zdraví 

obyvatelstva a ochraně ţivotního prostředí. Zdraví obyvatel se tedy stalo politickým tématem. 

Populacionistická opatření osvícenského absolutismu přispěla ke zlepšení zdravotní péče 

o obyvatelstvo i ke zkvalitnění jeho ţivotních podmínek. 

Aby probíhající zdravotnické reformy mohly účinně fungovat, bylo zapotřebí také osvěty 

laické veřejnosti. Daniela Tinková popsala také dŧleţitou roli lékařských fakult v procesu 

discpilinace. Fakulty kromě dohledu nad lékaři a zdravotnickým personálem, dohlíţely 

i na vzdělávání a činnost lékařŧ, ale také šířily osvětu v oblasti zdravotnictví a hygieny mezi 
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laickou veřejností. Ve druhé polovině 18. století narŧstal počet medicínských publikací 

ve vernakulárních jazycích, do té doby byla většina odborných medicínských spisŧ vydávána 

převáţně v latině a tím pádem byla čtenářská obec omezena pouze na určitý okruh 

vzdělancŧ.
264

 

Kromě reforem lékařského vzdělání a zkvalitnění lékařské péče se prosazovala také snaha 

o celkovou osvětu obyvatelstva. Šiřiteli zdravotní a hygienické osvěty mezi rŧznými vrstvami 

obyvatelstva nebyli výlučně lékaři, ale také pedagogové a kněţí. Osvěta se totiţ nedotýkala 

jenom oblasti ochrany zdraví a hygieny, ale také vzdělání, mravních zásad a vhodného 

společenského chování. Z osvětových příruček pro laiky vyznívá, ţe zdraví jedince mělo 

prospívat nejen státu, ale i člověku samotnému. Ochrana vlastního zdraví, vzdělání 

a sebedisciplína se stala předpokladem spokojeného a vzorného občana. 

Vlivem morálky „počestného“ 19. století byla sexualita tabuizovanou záleţitostí, o které 

se ve společnosti nahlas nemluvilo.
265

 Sexualita tedy byla v 19. století především potlačována 

a svazována normami a doporučeními. Stala se něčím, co je zapotřebí regulovat, kontrolovat 

a přizpŧsobit soudobé společnosti, kde se prohlubovala vnitřní i vnější kontrola jedince 

a převládal pocit studu spojený se sexualitou a intimními tématy. S pojetím lidské sexuality 

úzce souvisel také přístup dané společnosti k tělu a tělesnosti. 

3.2 Pojetí těla a jeho discpilinace v 19. století 

Ve středověku a raném novověku bylo lidské tělo pojímané jako hříšné, pomíjivé 

a nespolehlivé a představovalo jakousi smrtelnou a slabou schránku pro nesmrtelnou duši. 

Od 14. století docházelo ke kulturnímu a politickému rozkvětu evropské společnosti a díky 

vynálezu knihtisku se snadněji rozšiřovala vzdělanost, věda i kultura.
266

 Tělo se v prŧběhu 

dějin stávalo tématem nejen lékařŧ, ale i umělcŧ, filozofŧ a politikŧ. Renesanční umělci 

opěvovali krásu lidského těla a ušlechtilost ducha. Spolu s epochou renesance rostla lidská 

touha objevovat a poznávat. Jak je známo, renesance znamenala znovuoţivení antické 

kultury, inspirací byly lidem zejména poznatky a díla starověkých lékařŧ a filozofŧ. Morové 
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epidemie, tyfus, nákaza neštovicemi či boj s pohlavními chorobami připomínaly lidem 

pomíjivost těla. Lidé se proto postupně začínali stále více zajímat o tělesnou schránku 

své duše a o její funkce. 

Osmnácté století přineslo řadu nových poznatkŧ v oblasti medicíny, biologie, chemie 

či fyziky, které se však byly často pouze v povědomí uţšího okruhu vzdělancŧ. Osvícenské 

myšlenky odmítaly barokní zboţnost a dŧraz naopak kladly na rozum, logiku, pokrok 

a osobní svobodu člověka. Docházelo k dynamickému rozvoji věd, k experimentŧm 

a objevŧm. Lidské tělo pochopitelně nezŧstalo stranou badatelského zájmu. Od dob 

osvícenství se o tělo začala kromě lékařské vědy více zajímat také veřejná moc.
267

 Ideály 

osvícenského populacionismu vedly ke zkvalitnění zdravotní a sociální péče. Zájmem 

osvícenského panovníka bylo mít silné a zdravé obyvatelstvo, coţ bylo spojeno se zvýšeným 

dohledem nad poddanými i jejich tělesným stavem. Ve druhé polovině 18. století začíná 

osvícenský panovník prosazovat rŧzné formy sociální kontroly nad svými poddanými.
268

 

Špatný zdravotní stav obyvatel brzdil ekonomický vývoj a oslaboval vojenskou sílu, a proto 

se pomocí zákonŧ a reforem Marie Terezie i její nástupce Josef II. snaţili o vylepšení 

a stabilizaci zdravotní politiky v habsburské monarchii. Marie Terezie v duchu osvícenského 

absolutismu projevovala snahu o zdraví, blaho a bezpečnost svých poddaných a spolu 

se svým osobním lékařem a rádcem Gerhardem van Swietenem pracovala na vytvoření 

jednotného systému zdravotní správy v monarchii. Roku 1770 byl vydán zdravotní řád 

platný pro celou rakouskou monarchii, který přesněji formuloval povinnosti zdravotnických 

profesí a systém zdravotní správy v monarchii.
269

 Vznikaly orgány zdravotní správy 

a docházelo k centralizaci veřejného zdravotnictví v celé habsburské monarchii. Jak jiţ bylo 

uvedeno výše, Marie Terezie usilovala také o medikalizaci porodŧ a profesionalizaci 

porodních babiček. Docházelo také k zakládání sociálně-zdravotních institucí, které měly 

za úkol ochraňovat například „padlé ţeny“ a jejich děti. 
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Ve 2. polovině 18. století se na disciplinace společnosti a dozoru nad zdravím a prŧběhem 

lidského ţivota podílela jiţ dříve zmíněná zdravotní policie, která měla za úkol dohlíţet 

na zdravotní stav obyvatelstva, veřejný pořádek a bezpečnost, dodrţování tělesné (i duševní) 

hygieny, čistoty prostředí, ale i na výchovu. S termínem zdravotní policie se mŧţeme 

v jednom z prvních případŧ setkat uţ v roce 1764 v díle německého lékaře Wolfganga 

Thomase Raua Medicinische Policey-Ordnung. Gedanken von den Nutzen und die 

Nothwendigkeit einer medicinischer Policey-Ordnung in einem Staat (O potřebě a nezbytnosti 

zdravotně policejního řádu ve státě).
270

 Téma zdravotní policie je ale v historii nejvíce 

spojeno se jménem Johann Peter Frank. Pŧvodem německý lékař, univerzitní profesor 

a prŧkopník veřejného zdravotnictví byl autorem šestidílného svazku System einer 

vollständigen medizinischen Polizei, který vycházel v letech 1779 aţ 1819 a který popisoval 

základní úkoly a cíle zdravotní policie.
271

 Věnoval se v něm problematice veřejného 

zdravotnictví a zpŧsobŧm, jak přispět k nárŧstu populace a jak ji chránit. Činnost zdravotní 

policie měla vést především k tělesnému blahobytu obyvatelstva, zahrnovala ochranu lidí, 

zvířat a ţivotního prostředí a také prováděla kontrolu nad lékařskou praxí. Zdravotní policie 

představovala strategie ochrany zdraví a prevence, coţ bychom dnešními slovy označili jako 

veřejné zdravotnictví. 

V českých zemích je za prŧkopníka zdravotní policie povaţován profesor a lékař Johann 

Dionys John (1764-1814), který se tomuto tématu věnoval na praţské univerzitě.
272

 

Na vylepšení veřejného zdravotnictví u nás se podílel také profesor státního lékařství 

na praţské lékařské fakultě a protomedik v Čechách v letech 1819 - 1850 Ignác Nádherný 

(1789 -1867), který mimo jiné navrhl reorganizaci veřejné zdravotní sluţby u nás.
273
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Předním úkolem zdravotní police bylo zkvalitnit hygienické podmínky, dbát na veřejné blaho 

i veřejný pořádek, ale také pečovat o svobodné matky, sirotky a nemanţelské děti. 

Dále kontrolovala zdravotnické pracovníky a zdravotnické instituce, zabraňovala šíření 

nakaţlivých nemocí a dohlíţela také na instituce s potravinami. Postupem času se Frankovy 

myšlenky o zdravotní policii a hygienizaci „veřejného prostoru“ prostřednictvím škol a církve 

rozšiřovaly a veřejnost si stále více uvědomovala, ţe jiţ od narození je nezbytná základní 

zdravotní péče, hygiena, dostatečná výţiva, správný oděv, pobyt na čerstvém vzduchu, čistota 

ulic i ovzduší. Postupně docházelo ke stále vyšší profesionalizaci medicíny, lékařská péče 

a veřejná moc se spojovaly. Za účelem dohledu nad zdravotnickou činností v monarchii byly 

zřizovány zemské zdravotní komise v čele se zemským protomedikem, pod které spadaly 

krajské zdravotní komise.
274

 

Stejně jako byl osvícenský stát odpovědný za rozvoj zdravé populace, měl i občan 

své povinnosti vŧči státu, mezi které patřilo mimo jiné i plození potomkŧ. Tělesnost 

i sexualita se tak v 18. a 19. století také staly předmětem kontroly.
275

 Například u Johanna 

Petera Franka je patrná snaha o regulaci pudovosti a sexuality.
276

 Frank povaţoval plození 

potomkŧ za přirozený úkol manţelství. Pohlavní pud srovnával s touhou po potravě a fyzické 

spojení muţe a ţeny pokládal za přirozené zakončení přírodního záměru. Dlouhodobá 

zdrţenlivost mohla mít podle něj neblahé následky, a to jak fyzické (u muţŧ), 

tak i emocionální (u ţen). Frank se zabýval tématem tělesného chtíče a příliš nedoporučoval 

jeho potlačování. Muţské semeno podle něj neustále cirkuluje a jeho nadbytek probouzí 

pohlavní pud, vášně a smysly. U muţŧ povaţoval pohlavní zdrţenlivost za škodlivé 

zadrţování „oţivující šťávy.“
277

 Na druhou stranu ale Frank doporučoval dívkám i chlapcŧm 

předmanţelskou zdrţenlivost. V jeho díle se dočteme také kritiku tzv. dvojí morálky, která 

muţŧm tolerovala získávat mimomanţelské sexuální zkušenosti například u kurtizán, zatímco 

dívka a budoucí manţelka musela přijít do manţelství nevinná a „neposkvrněná“.
278

 

Pochybovačně se díval také na celibát a doporučoval, aby byly osoby vstupující do celibátu 

prověřeny, zda jsou po fyzické a psychické stránce schopné ho dodrţet bez újmy na zdraví. 
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Manţelský stav vyzdvihoval a kromě celibátu kritizoval také staromládenectví.
279

 Vyjadřoval 

se také k vhodnému věku pro uzavření sňatku, přičemţ nedoporučoval sňatky před 18. rokem, 

ale zároveň kritizoval svazky starších osob, u kterých jiţ nelze předpokládat rozmnoţování. 

S Frankovými myšlenkami souvisí propočty natality a tempa rozmnoţování populace 

v souvislosti s tzv. Malthusovou populační teorií.
280

 Anglický ekonom Thomas Robert 

Malthus vydal v roce 1798 anonymně spis Essay on the Principle of Population, ve kterém 

představil myšlenku, ţe příčinou chudoby v Anglii jsou lidské rozmnoţovací pudy, neboť 

populace se zvětšuje geometrickou řadou, zatímco prostředky obţivy se zvyšují aritmetickou 

řadou. Významným zpŧsobem tak ovlivnil názory na rozmnoţování a sexualitu v 19. století 

i vývoj sexuologie jako vědního oboru.
281

  

Ve druhé polovině 18. století začíná osvícenský stát slovy Daniely Tinkové „uplatňovat nové 

strategie sociální kontroly, které se zaměřují na účinnější dohled nad poddanými, jejich 

zdravím i reprodukčními schopnostmi.“
282

 Panovník si uvědomoval, ţe pokud chce zdravé 

a silné občany, musí věnovat pozornost jejich zdraví, pravidelně dohlíţet na své poddané 

a zaměřit péči také na matky a děti.
283

 

V 19. století pokračoval započatý rozvoj medicíny i dalších věd, které akcentovaly lidské tělo 

a jeho potřeby. Ke zkoumání těla také významně přispěly objevy rentgenu, laryngoskopu, 

gastroskopu či lékařských zrcadel.
284

 Lékaři se stávali autory příruček o zdraví určených nejen 

odborníkŧm, ale také laické veřejnosti. Populárně naučné příručky o zdraví, výţivě a hygieně 

nepsali jiţ jen lékaři, ale i další vzdělanci – například kněţí, filozofové a pedagogové.
285

 

Pozornost byla věnována nauce o zdravém zpŧsobu ţivota a prevenci nemocí. Vydávané 

příručky radily čtenářŧm, jak vést zdravý ţivotní styl, jak pečovat o čistotu těla, radily 

mládeţi s hygienou v době dospívání, matkám poskytovaly rady v těhotenství a při péči 
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o novorozence.
286

 Společnost si začala uvědomovat, ţe péče o zdraví člověka vede k péči 

o budoucnost národa jako celku. 

Projevy disciplinace v 19. století 

V 18. a 19. století spolu se vznikem moderní občanské společnosti a vlivem probíhajících 

reforem docházelo nejenom k intelektuálnímu, vědeckému a kulturnímu rozkvětu, ale také 

posilovala autorita státu. Nové strategie disciplíny, ochrany a organizace obyvatelstva 

se projevovaly zejména hygienizací veřejného prostoru, zdravotní lidovou osvětou 

a disciplinací ţivotního stylu jednotlivcŧ s dŧrazem na prevenci a ochranu ohroţených skupin 

obyvatel, jakými byli například sirotci, těhotné ţeny, těţce pracující či staří lidé. 

Ve druhé polovině 18. století došlo k demografickému nárŧstu obyvatelstva, ekonomickému 

rozvoji a populace začala být více kontrolována a řízena.
287

 Od poloviny 18. století 

se v Evropě vytvářela stabilnější soustava zdravotnických orgánŧ a institucí. Osvícenské 

reformy přispěly nejen ke vzdělávání zdravotníkŧ, organizaci, systematizaci a zpřístupnění 

lékařské péče, ale i ke zlepšení veřejné hygieny. Stát se začal angaţovat v ochraně zdraví 

obyvatelstva a ochraně ţivotního prostředí. Zdraví obyvatel se tedy stalo politickým tématem. 

Populacionistická opatření osvícenského absolutismu přispěla ke zlepšení zdravotní péče 

o obyvatelstvo i ke zkvalitnění jeho ţivotních podmínek. Mezi preventivní opatření vedoucí 

k ochraně zdraví patřil nejen zvýšený dŧraz na čistotu, ale také například prosazení očkování 

proti neštovicím. Jiţ v roce 1717 popsala Lady Mary Wortley Montagu, manţelka britského 

konzula, v dopise operaci zvanou inokulace (variolizace)
288

, kterou prováděly turecké ţeny, 

aby získaly imunitu proti neštovicím. První skutečný popis očkování (vakcinace) proti 

neštovicím popsal v roce 1798 v časopise Philocophical Transactions anglický lékař Edward 

Jenner. Na základě zkoumání a pokusŧ došel k závěru, ţe jako vakcínu lze vyuţít kravské 
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neštovice, které vytvoří u člověka imunitu proti pravým neštovicím. Jennerova metoda 

očkování se pak začala šířit v dalších zemích.
289

 

Kromě reforem lékařského vzdělání a zkvalitnění lékařské péče se prosazovala také snaha 

o celkovou osvětu obyvatelstva. Šiřiteli zdravotní a hygienické osvěty mezi rŧznými vrstvami 

obyvatelstva nebyli výlučně lékaři, ale také pedagogové a kněţí. Osvěta se totiţ nedotýkala 

jenom oblasti ochrany zdraví, ale také vzdělání, mravních zásad a vhodného společenského 

chování. Z osvětových příruček pro laiky vyznívá, ţe zdraví jedince mělo prospívat nejen 

státu, ale i člověku samotnému. Ochrana vlastního zdraví, vzdělání a sebedisciplína se stala 

předpokladem spokojeného a vzorného občana. Ve 2. polovině 18. století se na disciplinaci 

a medikalizaci společnosti podílela jiţ dříve zmíněná zdravotní policie, která měla za úkol 

dohlíţet na zdravotní stav obyvatelstva, veřejný pořádek a bezpečnost, dodrţování tělesné 

(i duševní) hygieny, čistoty prostředí, ale i na výchovu.  

Během osvícenských reforem začínaly ve větší míře vycházet odborné publikace z rŧzných 

vědních oborŧ. Díky populacionistické politice osvícenského státu vzrŧstala snaha o rozšíření 

zdravotní osvěty mezi obyvatelstvo. Postupně ale přibývaly také knihy určené pro gramotné 

laické čtenáře, například tzv. katechismy zdraví, populárně-naučné příručky z rŧzných 

odvětví, ţánr domácích lékařŧ a zejména v 19. století hojně vycházely také populárně-naučné 

spisy o výchově určené rodičŧm, zejména matkám. Postupem času i širší vrstvy obyvatel 

začaly chápat, ţe i o dítě je třeba od narození pečovat, splnit nároky na hygienu, výţivu, dbát 

na prevenci nemocí a na výchovu.
290

 

Osvícenský panovník se snaţil získat kontrolu nad duševním a fyzickým vývojem nové 

generace – tedy dětí. Vzdělávání, výchova a socializace dítěte podléhala jak dozoru státu, 

tak i církve. V 18. a 19. století byla disciplinace dětí součástí nově vzniklých pedagogických 

směrŧ, především filantropismu a herbartismu, ale také rozvíjející se pediatrie.
291

 Disciplinace 

dětí souvisela zejména se vzděláváním, ale také s péčí o zdraví a tělesnou hygienu. 
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K procesu disciplinace v habsburské monarchii významně přispěly školské reformy Marie 

Terezie a zavedení vzdělávací povinnosti v roce 1775. Školský řád znamenal zavedení 

systému ve vyučování, systematičtější uspořádání škol a školních osnov a vymezoval také 

postavení učitelŧ. Tereziánské školské reformy významným zpŧsobem přispěly k vytvoření 

jednotné školské správy u nás. Marie Terezie svěřila za účelem zvýšení všeobecné vzdělanosti 

v roce 1774 Janu Ignáci Felbigerovi vylepšení školního systému v habsburské monarchii. 

Učitel a opat augustiniánského kláštera v Zaháni Jan Ignác Felbiger se zhostil svého úkolu 

a připravil Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech 

císařských dědičných zemích.
292

 Díky tomuto školskému patentu platila od roku 

1775 v habsburské monarchii vzdělávací povinnost pro děti ve věku šest aţ dvanáct let 

a docházelo k zakládání normálních, triviálních a hlavních škol. Své pedagogické přístupy 

sepsal Felbiger v jiţ zmiňované třídílné knize Methodenbuch für Lehrer der deutschen 

Schulen in den kaiserlich-königlichen Erblanden z roku 1775.
293

 Vlivem reforem školství 

docházelo k zesílení snahy o kultivaci osobnosti prostřednictvím výchovy, k sekularizaci, 

modernizaci a lepší organizaci školství a tím pádem také k proměnám výchovných přístupŧ, 

na které se zaměříme v následující kapitole. 

V roce 1805 byl císařem Františkem I. vydán organizační řád zvaný Schulkodex.
294

 Dŧraz byl 

ve výuce kladený na poslušnost a memorování trivia. Z niţšího školství se stal jeden 

z nástrojŧ sociální kontroly v době, kdy ustupující autoritu vrchností a církve nahrazuje 

autorita státu coby byrokratického aparátu.
295

 Tento školní řád platil do roku 1869, kdy vešel 

v platnost tzv. Hasnerŧv zákon, který zavedl osmiletou školní povinnost pro děti 

od 6 do 14 let, obnovil státní dozor nad školstvím a rozdělil školy na obecné a měšťanské.
296
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Osvícenská společnost chtěla vychovat mravného, pracovitého a poslušného poddaného. Čeští 

obrozenci projevovali zájem o lidové prostředí. Komunikovali s prostým lidem nejen 

prostřednictvím státní či církevní moci, ale formou zábavně vzdělávacích a lidovýchovných 

spisŧ. Autoři psali jednak výchovné spisy pro lid, tak i díla o lidových vrstvách obyvatel - 

ať uţ formou idealizace venkovského lidu nebo kritikou selství, jak uvádí ve svém článku Jan 

Randák s Janem Sochou.
297

 Jedním z výchovných děl, které měly pŧsobit na lidové vrstvy 

obyvatel, byl například spis Dobrá rada v potřebě anebo Vypsání ţivota Davida Opatrného, 

kterou podle díla Ch. G. Salzmanna vydal v roce 1803 Václav Matěj Kramerius. Autor 

se obracel k lidovému prostředí a představoval normy a ţádoucí vzory chování, vyzdvihoval 

píli, poslušnost, pracovitost, vzdělání a společenskou prospěšnost člověka před zahálkou 

a lhostejností.
298

 

Disciplinace tedy souvisela s určováním, dodrţováním a přizpŧsobováním se určitým 

nařízením a normám, s podřízením se autoritám, ale také se sebedisciplínou. Osvícenský stát 

přebíral odpovědnost za ţivot poddaných, ale zároveň měl i poddaný ukázňovat sám sebe, 

uvědomovat si svou roli ve společnosti a sám měl projevit zájem o přijetí doporučení 

od autorit jako závazné normy. 

3.2.1 Discipilinace dítěte 

Ideálem osvícenského státu bylo mít silné a zdravé obyvatelstvo, coţ vedlo ke vzrŧstajícímu 

dohledu nad poddanými a jejich tělesným stavem. Pozornost byla soustředěna mimo jiné také 

na nastupující generace a jejich výchovu. Podívejme se tedy nyní o něco blíţe 

na problematiku disciplinace dětí a mládeţe.
299

 Tělo dítěte se v literatuře 19. století často 

objevovalo v rámci tématu hygieny, stravovacích návykŧ, denních rituálŧ či zdraví. Základní 

apel v textech slouţících k disciplinaci dětí byl kladený na střídmost, mravnost a poslušnost. 
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Mezi opakované poţadavky patřilo časné vstávání, fyzická aktivita a neposkvrněný oděv. 

V mravoučných spisech najdeme časté výzvy k čistotnosti. Soudilo se, ţe „nečistota jest 

příčinou neduhů tělesných i duševních.“
300

 Základy slušného chování se projevují 

v upozorněních, ţe děti by se neměly drbat na hlavě nebo vrtat v nose na veřejnosti, nekýchat 

příliš hlučně, nezívat s otevřenou pusou, dále nehvízdat, snaţit se o rovné drţení těla, zdravit 

známé a dbát na slušnost a střídmost při jídle. Ve škole musí děti udrţovat pozornost 

a pořádek, neušpinit si knihy ani oděv. Dŧraz byl kladený na tělocvik, pobyt na čerstvém 

vzduchu i smysluplnou práci. Děti byly povinny poslušností zejména rodičŧm, poručníkŧm, 

kněţím, úředníkŧm, učitelŧm a starším lidem.
301

 Apel na disciplínu se objevuje také 

v příručkách o společenském vystupování. Autory příruček týkajících se společenského 

chování dětí a mládeţe u nás byli například teolog a pedagog Aleš Vincenc Pařízek, učitel 

Vavřinec Emanuel Amort, pedagog a spisovatel Antonína Konstantina Víták či Vlastimil 

Kodym.
302

  

Osvícenské instituce včetně škol se staly jedním z nástrojŧ disciplinační moci. Vzdělání 

se na konci 18. století v habsburské monarchii centralizovalo. Marie Terezie dala podnět 

k vzdělávání širších vrstev obyvatelstva a vytvoření sítě škol a poţadovala, aby se kaţdému 

občanovi dostalo vzdělání v takové míře, aby mu v budoucím povolání bylo co nejvíce 

k uţitku. Kromě základní výuky počtŧ, čtení, psaní a katechismu se proto ţáci učili také 

praktickým dovednostem, jakými byly například základy hospodaření, včelaření, vědomosti 

týkající se prŧmyslové výroby a podobně.
303

  

V poslední čtvrtině 18. století se objevuje apel na omezování fyzického trestání dětí, které 

bylo do té doby poměrně běţnou praxí. Příslovím „metla vyhání děti z pekla“ se řídila většina 

rodin 19. století. Kromě metly se k trestání vyuţívalo vařečky, proutku či řemenu. 
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Dále se v případě neuposlechnutí přistupovalo k tahání za uši, zavírání do komory nebo 

klečení v koutě. Kromě výprasku vyuţívali rodiče i jiné metody výstrahy, například strašili 

děti klekánicemi, čerty a jinými nadpřirozenými bytostmi
304

 

Felbiger však ve své příručce Kniha methodní odmítal bití ţákŧ. Uţívání metly jako trestného 

prostředku doporučoval omezit pouze na určité druhy provinění a radil vyuţívat spíše 

výstrahy, napomínání, ale na druhé straně i odměny a pochvaly.
305

 Od 18. století docházelo 

ve společnosti k ústupu od fyzických trestŧ a přistupovalo se spíše ke kontrole a přísnému 

dohledu.
306

 

Jedním z dŧleţitých výchovných témat, které se v 19. století objevovalo, byla úcta k rodičŧm, 

učitelŧm a dalším autoritám. Apel byl kladený na zboţnost, pracovitost a čestnost 

a samozřejmě také vlastenectví. Ideální vychovatelé byli líčeni jako chápaví, trpěliví a vlídní, 

ale zároveň také přísní. Poslušnost vŧči autoritám byla ţádoucí, avšak v souladu 

s osvícenskými a filantropickými myšlenkami se jiţ nejednalo o slepou poslušnost vzešlou 

z obavy z fyzického trestu, nýbrţ o úctu k autoritě. Učitel měl být pro děti vzorem, vštěpovat 

jim zboţnost a morální zásady, být k nim dŧsledný, ale zároveň laskavý. Osvícenská 

ideologie souvisela nejen poslušností vŧči autoritám, ale také s ukázňováním sám sebe, na 

čemţ se měla podílet výchova, školní vzdělávání i mravoučné texty osvícenských autorŧ. 

Místo trestŧ, násilí, vynucování a útlaku osvícenská disciplinace vyuţívala jako prostředek 

literaturu, doporučování, přesvědčování a návody. Rozumný osvícenský člověk si měl 

uvědomovat svou úlohu ve společnosti a měl přijmout rady a doporučení jako normu.
307

 

3.3 Teoretická východiska výchovy v dlouhém 19. století 

Výchovné metody, názory na postavení dětí a přístup k nim se promítaly v dobové 

pedagogické literatuře. Filozofické i pedagogické spisy zrcadlily výchovné trendy 

a ukazovaly, co tehdejší pedagogové povaţovali za vhodné pro děti a jejich výchovu. 
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Úvodem si ve stručnosti připomeňme vývoj pedagogických myšlenek od raného novověku 

po osvícenství a 19. století. 

Zatímco v období středověku jednoznačně převládal náboţenský a autoritářský ráz výuky 

a dŧraz na disciplínu,
308

 v raném novověku se přístup k výchově poněkud proměnil. Větší 

dŧraz byl kladen na osobnost člověka a objevovala se také myšlenka vzdělávání dostupného 

pro všechny. Filozofové a pedagogové se postupně odkláněli od středověkých přísných 

metod.
309

 V období renesance byly poloţeny základy moderní pedagogiky, obnovena spojitost 

s antickým pedagogickým myšlením. Renesanční myslitelé podporovali všestranné vzdělání 

a promítali do svých děl ideály harmonického rozvoje individua, který zahrnuje rozvoj 

rozumový, tělesný, mravní i estetický. Objevovala se kritika autoritářství středověké školy. 

V 17. století se měnila dosavadní podoba vzdělávání, do pozadí ustupovaly katedrální školy 

i dŧraz na sedmero svobodných umění, a naopak do popředí se postupně dostával dŧraz 

na rozumové poznání a učení na základě zkušenosti.
310

  

3.3.1 Osvícenská pedagogika a J. J. Rousseau 

Spolu s příchodem ideových proudŧ osvícenství začala společnost klást větší dŧraz 

na rozumové poznání, rovnoprávnost a svobodu člověka. V duchu hesel Velké francouzské 

revoluce „svoboda, rovnost, bratrství“ se postupně měnilo postavení společnosti a posílil 

se vliv měšťanstva. V 18. století se rozvíjely nové vědní disciplíny a vycházely odborné 

publikace, ale také populárně-naučné příručky pro laické čtenáře. Celá řada děl se zaměřovala 

přímo na oblast výchovy a vzdělávání. 

Dŧleţitou roli mezi těmito publikacemi hrálo dílo francouzského filozofa Jeana Jacquese 

Rousseaua Emil čili O výchově (1762), ve kterém popsal výchovu fiktivního chlapce z vyšších 

vrstev jménem Emil a dívky Ţofie. Popisoval výchovu, která nezohledňuje stav, náboţenství 

či povolání a domníval se, ţe vychovatel či rodič by měl dítě pouze „usměrňovat“ v jeho 

přirozeném vývoji.
311

 Prosazoval svobodný a přirozený vývoj dítěte v souladu s přírodou, 
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výchova románového Emilova proto začínala na venkově, daleko od civilizace. Rousseau 

se domníval, ţe je dŧleţité respektovat věková stádia v ţivotě dítěte, z toho dŧvodu rozdělil 

Emilovu výchovu do čtyř cyklŧ: 

1) Od narození do doby, kdy začíná mluvit - v tomto období je nutné nezkaţené 

a nevinné dítě chránit před nástrahami společnosti. Emil je z tohoto dŧvodu 

vychováván na venkově; 

2) Od 2 do 12 let - následuje období, kdy je nutný zásah vychovatele. Převaţuje 

především smyslová výchova zaloţená na pozorování okolí a přírody; 

3) Období 12-15 let - v tomto období je dŧraz kladený naopak na rozum a také 

na fyzickou práci; 

4) Výchova od 15 let do sňatku - v období od 15 let do sňatku by měla převaţovat 

mravní výchova. Emilova výchova probíhá jiţ v prostředí města. Město sice člověka 

kazí, ale na druhou stranu Rousseau uznává, ţe k mravní výchově zapotřebí 

společnost; 

5) Poslední kniha je věnována výchově Ţofie, budoucí partnerce Emila - u dívky 

prosazuje Rousseau takové vzdělání, které uplatní v budoucím ţivotě. Za ţivotní roli 

dívky povaţuje zejména stát se manţelkou a matkou. 

Rousseau se domníval, ţe vychovatel by měl hovořit se svým svěřencem o lásce. Pokládal 

za nejpřirozenější lidskou vášeň lásku k sobě samému, na základě, které se potom vyvíjí láska 

k ostatním. Všechny další vášně pokládal jen za určité modifikace sebelásky.
312

 V Emilovi 

kladl dŧraz na zdrţenlivost a na stud spojený s probouzením pohlavního pudu. Do dvaceti let 

povaţoval zdrţenlivost u mladíka za přirozenou, od dvaceti let by měl mít povinnost mravní 

zdrţenlivosti a naučit se být „pánem svých tuţeb.“ Doporučoval nad dospívajícím svěřencem 

neustále bdít, dokonce i spát s ním ve stejné loţnici.
313

 Rousseau pokládal za dŧleţité chránit 

mladíka vstupujícího do společnosti především před marnivostí spíše neţ před smyslností 

či chtíčem. Domníval se, ţe pokud se mladík nahlas chlubí prvními sexuálními zkušenostmi, 

moţná je ještě ani nezaţil, protoţe první „ukojení rozkoší smyslných“ se podle Rousseau děje 

naopak potají a spíše bázlivě. Ţeny Rousseau pokládal za pečovatelky o rodinu a domácnost, 

                                                 
312 

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Přerov: F. Bayer, 1889. str. 72, 210 
313 

ROUSSEAU, J. J. Emil čili O vychování. Přerov: F. Bayer, 1889. str. 353-358 



88 

ale zároveň je ale také povaţoval za více ovlivněné sexualitou, tělesností, vášněmi a emocemi 

neţ muţe.
314

  

Rousseau nesouhlasil s křesťanským pojetím člověka poznamenaného prvotním hříchem, 

kterého je potřeba usměrňovat výchovou. Domníval se, ţe jedinec je od přírody nezkaţený 

a teprve pŧsobením společenských vlivŧ se postupně kazí, a to především špatným příkladem. 

Za cíl výchovného pŧsobení povaţoval udrţet svěřence v jeho přirozenosti co nejdéle 

a chránit ho před „nástrahami“ společnosti. 

Myšlenky Rousseaua inspirovaly další pedagogy a vychovatele 18. a 19. století. Rousseau 

přinesl nové podněty v oblasti pojetí výchovy, které ovlivnily další generace pedagogŧ. 

Jednou ze snah osvícenských pedagogŧ bylo vyuţít metody výchovy tak, aby vedly k osvětě 

a zlepšení vzdělání obyvatel, zvýšení jejich gramotnosti a celkovému kulturnímu rozkvětu. 

Rousseauovy názory měly vliv mimo jiné na filantropisty, tedy představitele pedagogického 

směru, který vznikl koncem 18. století v Německu. Právě prostřednictvím filantropistŧ 

se Rousseauovy myšlenky dostávaly do českého prostředí. 

3.3.2 Filantropisté a jejich pedagogika 

Filantropismus je označení pro pedagogický směr zaloţený koncem 18. století německým 

učitelem Johannem Bernardem Basedowem. Výraz filantropismus pochází z řeckých slov 

filein (milovat) a anthropos (člověk). Mezi hlavní zásadu filantropismu patřila přirozená, 

k ţivotu prospěšná výchova spojená s myšlenkou přátelství a laskavosti. Pro filantropisty byla 

dŧleţitá především výchova tělesná, mravní a rozumová. Filantropismus byl silně ovlivněn 

osvícenstvím, které se vyznačovalo obecnou potřebou svobody a volnosti. Inspirací 

pro filantropisty byly zejména myšlenky Jeana Jacquese Rousseaua o přirozené výchově. 

Filantropisté po vzoru Rousseaua věřili, ţe lidské city, touhy a pudy hrají dŧleţitou úlohu 

v ţivotě jedince. Snaţili se také o přiměřenou osvětu v otázce znalosti lidského těla.
315

  

Filantropisté vypracovali metody výuky ţákŧ i vzdělávání pedagogŧ. Výuka měla být podle 

filantropistŧ především praktická pro ţivot. Věřili, ţe správnou, dŧslednou a dlouhodobou 

výchovou se svět stane lepším.
316

 Prosazovali tělesnou výchovu, praktické vyučování spojené 

s názornými ukázkami, dodrţování školní docházky, ruční práce a liberální vztahy mezi 
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učiteli a ţáky. Cílem výchovy byl schopný, praktický, osvícený, ale také šťastný občan. Štěstí 

(Glückseligkeit) vycházelo podle filantropistŧ zejména z uţitečnosti člověka druhým.
317

 

Filantropisté prosazovali názornost, coţ se projevilo i v oblasti, kterou bychom dnes mohli 

označit jako sexuální výchova. Například při výuce pouţívali obraz ţeny na porodním křesle, 

porodnické rekvizity, doporučovali pitvání březích zvířat či pozorování páření zvířat 

v přírodě.
318

 

Zakladatel filantropismu Johann Bernard Basedow (1724 – 1790) prosazoval poznávání 

pomocí smyslŧ a ve výuce pouţíval názorné ukázky, to znamená například vyuţívání 

obrázkŧ, modelŧ, vzorkŧ, praktických cvičení a ukázek přímo v přírodě.
319

 Navrhoval učit 

rozhovorem a omezit mechanické učení nazpaměť, jako tomu bylo například při scholastické 

výuce. Basedow se zasazoval také o vyučování dětí z niţších společenských vrstev. Jeho 

poţadavkem bylo, aby se chudé děti naučily řemeslu, aby se mohly v budoucnu samy 

zabezpečit. V Dessavě za tímto účelem zaloţil v prosinci roku 1774 internátní školu 

Filantropinum, kde uváděl své výchovné metody do praxe. Stojí za povšimnutí, ţe k otevření 

Filantropina došlo ve stejném roce, kdy Jan Ignác Felbiger připravoval na ţádost Marie 

Terezie Schulordnung a školské reformy v habsburské monarchii. 

Basedowovo Filantropinum bylo financované ze soukromých zdrojŧ. Ţáci zde nosili jednotné 

uniformy a jejich hodnocení probíhalo pomocí kladných a záporných bodŧ (Meritenpuncte). 

Zlaté hřeby za zásluhy a černé hřeby za přestupky se přitloukaly na velkou tabuli ke jménŧm 

svěřencŧ a následně byly vyhodnocovány při nedělní slavnosti. Za 60 zlatých hřebŧ mohli 

ţáci získat tzv. řád filantropina, naopak za provinění byli ţáci zpravidla za trest izolováni 

od ostatních při společenských hrách nebo dostali za úkol fyzickou práci navíc. Při výuce 

se Basedow řídil především hesly „příroda, škola, ţivot.“
320

 Názornost a aktivní zapojení ţákŧ 

v Basedowově Filantropinu podporovala metoda školy hrou. Takovou výuku si lze představit 
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například tak, ţe vyučující například dával povely pouze latinsky a ţáci mu museli 

porozumět, aby se do hry mohli zapojit.
321

 

Větší pozornost věnoval Basedow teorii vzdělávání chlapcŧ neţ dívek. Filantropisté spojovali 

ţenu s představou domácí hospodyně, manţelky a matky, Basedow proto doporučoval 

dívkám přípravu na ţivot paní domu, ošetřovatelky a společnice.
322

 O zakládání vzdělávacích 

ústavŧ pro dívky se zaslouţil Basedowŧv následovník Ernst Christian Trapp.
323

 Výchovou 

dívek se zabýval i filantropista a učitel Joachim Heinrich Campe, bývalý vychovatel 

Wilhelma Humboldta. 

V roce 1777 byla zaloţena pedagogická společnost (Pädagogische Gesellschaft), která 

se zabývala otázkami provozu Filantropina, a ve stejném roce začali Basedow a Joachim 

Heinrich Campe vydávat první pedagogický časopis ve střední Evropě s názvem 

Pädagogische Unterhandlungen (Pedagogické rozmluvy).
324

 Basedow však údajně nebyl 

zcela vzorným vedoucím ústavu a měl štěstí, ţe měl vedle sebe schopné pomocníky, mezi 

které patřili například Christian Heinrich Wolke či jiţ výše Ernst Christian Trapp. Další 

filantropistické ústavy vznikaly například v Halberstadu na popud Petera Villiauma 

či filantropinum v Schnepfenhallu, které bylo zaloţeno Christianem Gotthilfem 

Salzmannem.
325

 

Proti Basedowovi postupně vzrŧstala kritika. Po jeho odstoupení z funkce ředitele 

se o reorganizaci ústavu pokusil Carl Gottfried Neuendorf, ale i přesto nakonec dessavská 

filantropická škola 19 let po zaloţení zanikla.
326

 Vinou byla pravděpodobně nejednotnost 

pedagogických přístupŧ, Basedowova náladovost a roztrţitost, málo pevné vedení a aţ příliš 

naivní záměry.
327

 

Basedow popsal své pedagogické metody a názory v několika publikacích. V práci s názvem 

Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen und Studien und 

ihren Einfluss in die öffentliche Wohlfahrt, mit einem Plane eines Elementarbuchs der 

menschlichen Erkenntnis neboli Výzva k přátelům lidstva a zámoţným lidem ohledně škol 
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a studií a jejich vlivu na veřejné blaho, včetně plánu Elementární knihy lidského poznání 

(1768) vylíčil Basedow svŧj reformní plán, ve kterém usiloval o výchovu směřovanou 

k uţitečnosti. Ve Výzvě se zasazoval o státní dozor nad školami a omezení vlivu církve. 

Tvrdil, ţe cílem vyučování by mělo být blaho celého státu a kritizoval nepromyšlené učební 

plány a zanedbávání výchovné stránky výuky. Jeho plánovaná třídílná učebnice 

Elementarbuch (1770) se podle něj měla stát základem všech vědomostí.
328

 Basedow 

poţadoval, aby učení bylo přiměřené věku dítěte a podávané zábavnou formou, teorie měla 

být zaloţena na příkladech a praktických cvičeních. Výuku chtěl spojit s ukázkami 

zemědělského nářadí, obrázky historických událostí, nástrojŧ na měření a váţení 

a podobně.
329

 

V letech 1770, 1771 a 1773 postupně vycházely díly Basedowovy metodické knihy 

Methodenbuch určené pro vychovatele a rodiče. V roce 1774 vydal čtyřsvazkové ilustrované 

dílo Elementarwerk (Elementární rukověť aneb dobře uspořádaná zásoba veškerého 

potřebného poznání k vyučování mládeţe od počátku aţ do akademického věku, k poučení 

rodičů, školních učitelů i vychovatelů, k uţitku kaţdého čtenáře, touţícího po dokonalém 

poznání), inspirované Komenského učebnicí Orbis pictus (1658).
 330

 Ve druhé knize 

Elementarwerku nazvané O mnohém. Zvláště o člověku a duši (Von Mencherlei. Besonders 

von dem Mennschen und der Seele) vyjadřoval Basedow své názory na pohlavní výchovu 

dětí. Byl zastáncem otevřenosti a pravdomluvnosti, a to i v choulostivých otázkách. 

Tajnŧstkářství povaţoval za přeţitek. Podporoval osvětu v oblasti plození a rození dětí, 

v knize O mnohém. Zvláště o člověku a duši psal o početí dětí, vývoji plodu, vztazích muţe 

a ţeny, těhotenství a porodu, definoval panictví a panenství. V neposlední řadě také vyjádřil 

lítost, ţe v prvním vydání díla tato choulostivá témata vytečkoval. Pravdu je totiţ podle 

Basedowa dŧleţité povědět dětem vcelku, jinak vznikne příliš velký prostor pro jejich 

fantazii.
331

  

Filantropismem se inspiroval také švýcarský pedagog Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 

1827). Zabýval se zejména otázkou péče o sirotky a chudé děti, zaloţil několik sirotčincŧ 

a těšil se uznání ve Švýcarsku i v zahraničí. Prosazoval, aby se děti zdokonalovaly 

v praktických dovednostech uţitečných pro ţivot - například tkát, pracovat na poli, 
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zahradničit. V roce 1774 otevřel v Neuhofu vychovatelský ústav, kde teoretické vyučování 

spojoval s praktickou výukou ručních prací, aby se chovanci v budoucnu mohli sami 

zabezpečit.
332

 Ústav vedl sám, za pomoci hospodyně Näfové, která se údajně stala předlohou 

pro románovou postavu Gertudy v románu Lienhard a Gertruda.
333

 První část jeho 

pedagogického románu Lienhard a Gertruda vyšla v roce 1781 v Berlíně. Další díly 

vycházely v letech 1783, 1785, 1787. Hlavní dějovou linku představuje snaha Gertrudy 

pomoci svému manţelovi zbavit vesnici chamtivého fojta. V místní škole se děti za pomoci 

Gertrudy učily spojovat výuku s uţitečnou pracovní činností. Své výchovné metody promítl 

Pestalozzi ve spise Jak Gertruda učí své děti aneb pokus o poskytnutí návodu matkám, 

jak by měly samy vyučovat své děti (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch den Müttern 

Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten) z roku 1801. Česky vyšlo aţ v roce 

1903 v překladu Josefa Kliky.
334

 

Jiţ zmíněný filantropista Joachim Heinrich Campe zaloţil roku 1779 Kleine Kinderbibliothek 

tedy „malou knihovnu pro děti“. Vydával nejen školní učebnice, výchovné příručky, ale také 

beletrii cestopisy pro mládeţ - například upravené vydání Robinsona Crusoe.
335

 Spolu 

s Peterem Willaumem, Johannem Stuvem a Ernstem Christianem Trappem zaloţil časopis 

Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, který zamýšleli jako 

encyklopedii pedagogické literatury.
336

 

Podle Vladimíra Štveráka ovlivnil ze všech filantropistŧ české pedagogické myšlení nejvíce 

německý učitel a reformátor Christian Gotthilf Salzmann (1744 – 1811).
337

 Salzmann učil 

tři roky na filantropinu v Desavě, poté kvŧli neshodám s J. B. Basedowem z této školy odešel 

a v roce 1784 zaloţil svŧj vlastní výchovný ústav Schnepfenthal ve Walterhausenu, který 

se stal velice úspěšným a oblíbeným. Z filantropistických zařízení v Německu vydrţel 

v provozu nejdéle. Po Salzmannově smrti v roce 1811 převzal vedení ústavu jeho syn. 

Salzmann rozpracoval myšlenky filantropismu, věnoval se psaní výchovných děl, která 
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zaměřoval na role a úlohy vychovatele. Pro rodiče a učitele vydával tzv. Zprávy 

ze Schnepfenthalu (1786).
338

 

V roce 1780 vydal spis Anweisung zu einer, zwar nicht vernünftigen, aber doch modischen 

Erziehung der Kinder (Návod, jak vychovávat děti moderně, ale zato nerozumně), který 

od třetího vydání nesl název Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen 

Erziehung der Kinder, česky známé jako Račinka aneb Poukázání k nerozumnému 

vychovávání dětí.
339

 Popisoval zde časté výchovné chyby a varoval před jejich následky. 

Na výchovné prohřešky odkazuje samotný název Račinka odvozený od raka, který mladým 

radí, aby se nepohybovali pozadu, ale sám tak chodí stále. Rady jsou psány formou opaku 

a negace, lze říci, ţe jde vlastně o návod, jak vychovat dítě „špatně“. Například název první 

kapitoly „Prostředkové, jak bychom sobě u dětí nenávist získali“ vypovídá o stylu této knihy. 

Nejprve časopisecky a v roce 1794 i kniţně byl publikován pedagogický román Konrad 

Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung. Publikace byla vydaná česky roku 

1837 v překladu univerzitního učitele Norberta Vaňka pod názvem Vojtěch Krasil aneb 

Navedení k rozumnému vychování dětí. Salzmann v knize popsal výchovu od nejútlejšího 

věku aţ do sňatku a doporučoval zejména řídit se při ní zdravým rozumem. V díle je vylíčeno 

moderní rodičovství, zaloţené na rozmluvách s dítětem, názorných příkladech a dŧvěře. Jako 

příklad mŧţeme uvést ukázky, ve kterých jsou nepatrné náznaky intimních otázek. 

Kupříkladu scéna, kdy otec hovoří se synem Vojtěchem, o tom, ţe se zamiloval do dívky: 

„Otec: Tím lépe! Neboť milý synu, jestli manţelé takové děti ploditi chtějí jako ty jsi, musejí 

se také vespolek co nejsrdečněji milovati. Mají-li se jen rádi, poněvadţ to je jejich povinnost, 

nic nezplodí neţ nejapné ospalce. S nejapnými dětmi není co začíti. Ale ještě něco! Myslíš, 

ţe Liduška tě také miluje?“
340

 

Během svatební hostiny otec synovi kladl na srdce: „Všeho musíme střídmě uţívati a nesmíme 

ničeho dřív uţívati, dokud hodné chuti k tomu nemáme, tak zůstaneme zdraví a veselí a chuti 

sobě nepokazíme. Rozumíš mně, milý synu?“
341

 Radil Vojtěchovi, ţe nejen jídla a pití, 

ale všeho by se mělo uţívat střídmě. V této radě je nenápadně ukrytá naráţka na sexuální 

ţivot v manţelství. Po třech měsících po svatbě Vojtěchova manţelka otěhotněla. Tchyně 
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si ji zavolala k sobě, aby jí udělila rady.
342

 Radila, jaké pokrmy jíst, jakým činnostem 

se vyhnout a podobně. I zde je patrný náznak rozmluvy na intimnější téma, ačkoli se jedná 

pouze o uklidňování a psychickou podporu, nikoli detailní popisy těhotenství. porodu 

a podobně. Domnívám se, ţe autor díla zde chtěl upozornit zejména na dŧleţitost rozmluvy 

na podobná témata. Otec i matka se v díle snaţí mluvit s mladými lidmi na oţehavější témata, 

jakými mŧţe být emoční vzplanutí, těhotenství či porod. Salzmann podporoval správnou 

osvětu v oblasti těhotenství a rození dětí, jak dokládá další citace z románu: „Byloť dobře, 

ţe moje manţelka toto ponaučení dostala, neboť k ní docházelo mnoţství mladých a starých 

ţen, kteréţ ustavičně o těhotenství a rození dětí rozmlouvaly a tolik domácích prostředků 

i tolik pověr a o tolika nešťastných porodech vypravovaly, ţe mé manţelce aţ ouzko bylo. 

Pak vţdy vzpomínala, co jí tchyně pověděla, a brzy se upokojila. Neboť byla rozumná.“
343

 

Pokládal za dŧleţité, aby ţena byla poučena někým, kdo je sám rozumný a předává podnětné 

informace, nikoli aby naslouchala všem ţenám v okolí, které často šířily bludy, chybné 

informace a budoucí matku spíše vystrašily. Další pokroková myšlenka zaznívá z úst 

románového kněze, který radí, aby se dětem nedávala nesmyslná vysvětlení v otázkách 

týkajících se početí. „Kdyby šestileté dítě, jemuţ se bratr nebo sestra narodil, se mne zeptalo, 

odkud se to malé dítě vzalo? A já bych se pozastavoval jemu pravdu říci, raději bych 

odpověděl, dnes ti to nemohu říci, ale brzo se to dovíš, neţ abych mu řekl, ţe ho čáp 

přinesl.“
344

 

Neméně významným je Salzmannŧv spis Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer 

vernünftigen Erziehung der Erzieher (1806), který byl česky vydán pod názvem 

Mravenčinka: návod k rozumnému vychovávání vychovatelův v roce 1878. Jak jiţ podtitul 

napovídá, Salzmann se zde zabýval rolí vychovatele. Obracel se k fiktivnímu začínajícímu 

učiteli Hermanovi a udílel mu rady, jak přistupovat k výchově svěřencŧ.
345

 Salzmann 

upozorňoval, ţe učitel by měl v dětech probouzet touhu po činnosti, dávat jim dobrý příklad 

a učit je mravnosti. Měl by vţdy sám jednat tak, jak si přeje, aby se chovali jeho ţáci. 

Při výuce doporučoval pozorování přírody, názorné ukázky, pohyb na čerstvém vzduchu, 

tělocvik a otuţování. Upozorňoval, ţe případné chyby by neměl učitel hledat v dětech, 
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ale sám v sobě. „…spozoruješ-li vady a nectnosti na svěřencích svých, nebude-li 

se vzdělávání jich tobě dařiti, ţe příčinu toho vţdy jen v sobě hledati budeš.“
346

 

V našich zemích se myšlenky filantropismu promítly do reformních plánŧ zaháňského opata 

z Pruska Jana Ignáce Felbigera, který na ţádost Marie Terezie provedl v monarchii reformu 

školství. Později se jimi inspirovali například Ferdinand Kindermann, Jakub Jan Ryba 

či František Čupr. Na konci 18. a v první polovině 19. století začala v českém překladu 

vycházet zejména díla J. H. Campeho či Ch. G. Salzmanna, ale i dalších filantopistŧ.
347

 

3.3.3 Pedagogické směry 19. a počátku 20. století 

V 19. století docházelo k dalšímu rozvoji pedagogiky jako vědy, přibývalo vzdělaných 

pedagogŧ, pedagogických teorií a proudŧ. Na pedagogickou teorii měl v první polovině 

19. století výrazný vliv německý učitel Johann Friedrich Herbart (1776–1841), který 

se inspiroval mimo jiné myšlenkami jiţ zmiňovaného Švýcara J. H. Pestalozziho. Výchovu 

spojoval s psychologií, pedagogiku proto rozděloval na teoretickou, která je zaloţena na etice 

a psychologii a věnuje se prostředkŧm výchovy, a na praktickou, která se zabývá 

vyučováním, poznáním, mravní výchovou a věděním. Za jeden z hlavních cílŧ výchovy 

povaţoval Herbart především ctnost a morálku.
348

 V českých zemích byl hlavním 

představitelem Herbartových myšlenek Gustav Adolf Lindner (1828 – 1887), učitel 

a zakladatel české pedagogiky jako vědy.
349

 Kromě herbartismu byl Lindner ovlivněn Janem 

Amosem Komenským, J. H. Pestalozzim, německým předškolním pedagogem a zakladatelem 

tzv. dětských zahrádek Friedrichem Fröbelem a anglickým sociologem Herbertem 

Spencerem. Lindner se zabýval teorií vzdělávání učitelŧ a jednou z jeho stěţejních myšlenek 

byla kooperace a vzájemný vztah mezi učitelem a ţákem. Publikoval také první encyklopedii 

pedagogiky v Rakousku-Uhersku, která vyšla poprvé v roce 1882 ve Vídni. V roce 
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1879 zaloţil a poté tři roky vedl první český pedagogický časopis Paedagogium. Jeho cílem 

bylo vytvořit odborné periodikum, které bude co nejvíce aktuální a zaměří se na metodiku 

a pedopsychologii.
350

 Časopis obsahoval také recenze českých i zahraničních pedagogických 

děl a mezioborové studie. Na sklonku ţivota připravoval Gustav Adolf Lindner také 

pedagogický slovník, tuto práci za něj později dokončil jeho ţák Josef Klika.
351

 

Nejen výchovné spisy, ale také pedagogické časopisy se snaţily odráţet novodobé trendy, 

informovaly o kulturních událostech a změnách či trendech ve školních osnovách. Cílem 

časopisŧ bylo zpočátku mimo jiné také doplnění školních osnov. To znamená, ţe časopisy 

slouţily jako výukový materiál a zdroj informací pro pedagogy, prezentovaly nové trendy 

ve výchově a pedagogice. Školy se potřebovaly přizpŧsobovat tereziánským školským 

reformám a soudobá pedagogická periodika pro ně představovala cenný zdroj informací. 
352

 

Rubriky či přílohy určené pro dětské čtenáře se u nás nejprve objevovaly v časopisech 

pŧvodně určeným pro dospělé, například v Hlasateli českém (1806 -1808, 1818), 

v Rozmanitostech (1816-1822) či v časopise Jindy a nyní (1828-1832). Dětské rubriky 

postupně přerostly v samostatné časopisy. Prvním skutečně dětským časopisem 

je pravděpodobně Včelka, která vycházela v letech 1850-1856. Jejím redaktorem byl Jan 

Sluníčko, učitel z Humpolce. V 50. letech 19. století vycházela první literatura i periodika 

přímo pro děti a mládeţ. 
353

 Po pádu Bachova absolutismu se poměry v zemi uvolňovaly, 

docházelo k vydávání jak odborných časopisŧ a knih pro pedagogy a vychovatele, tak i titulŧ 

určených rodičŧm či přímo dětem. „Mládeţ potřebuje hned v útličkých letech cvičení 

v poslušnosti (…)“ píše gymnaziální prefekt Josef Šamm ve svém příspěvku v periodiku 

Přítel mládeţe.
354

 Pojem poslušnost akcentuje v českých výchovných dílech po celé 

19. století. „Jiţ kojence máme navykat čistotnosti, pořádku, střídmosti, poslušnosti a vůbec 

všemu, čeho návykem nejsnadněji docíliti lze. Dobré návyky jsou základem dobrého 

charakteru,“ hlásal dŧleţitost správných návykŧ a poslušnosti český pedagog a bývalý 

piarista Antonín Konstantin Víták.
355
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Spolu s politickými proměnami Evropy, celkovým pokrokem a rozvojem věd se objevovaly 

další pedagogické principy a teorie. Na přelomu 19. a 20. století se hovoří o tzv. reformní 

pedagogice, neboť v řadě evropských zemí se rozvíjely rŧzné reformní proudy a pedagogické 

teorie. Některé vycházely z kritiky předchozích pedagogických směrŧ a názorŧ. Reformní 

pedagogika slučovala více pedagogických přístupŧ, shodovala se ale zejména v kritice 

autoritativní metody výchovy, vyzdvihovala přirozený vývoj dítěte, podporovala globalizaci 

ve vyučování a dŧraz na specifika dětského světa. Do popředí se dostával 

tzv. pedocentrismus, který se zaměřoval na zájmy, specifika a osobnost dítěte a podřizoval 

cíle výchovy a vzdělávání jeho individuálním potřebám. Na přelomu 19. a 20. století 

vzrŧstaly myšlenky o respektování individuality dítěte a o svobodné výchově. Mezi 

představitele evropské reformní pedagogiky, kteří měli vliv i na české pedagogy, mŧţeme 

zařadit zejména švédskou autorku Ellen Key a německého učitele Rudolfa Steinera.
356

 Ellen 

Key (1849 – 1926) je autorkou knihy Století dítěte, která česky vyšla poprvé v roce 

1901 v překladu Jana Mrazíka. Ellen Key zdŧrazňovala dŧleţitost svobodné, přirozené 

výchovy a respektu k jedinečnosti dítěte a dětství. Německý pedagog a antroposof Rudolf 

Steiner (1861 – 1925) byl zakladatelem tzv. waldorfských škol neboli „svobodných škol 

Rudolfa Steinera“. První škola podle Steinerových principŧ byl zaloţena v roce 

1919 ve Stuttgartu. Steiner vycházel z antroposofických duchovních základŧ. Cílem výchovy 

by měl být podle jeho představ svobodný vývoj těla, ducha a duše, jinými slovy myšlenkový 

a duchovní vývoj, který má přiblíţit dítě vyšším duchovním světŧm.
357

 

Další alternativní pedagogický princip, který je s obměnami praktikovaný dodnes, je přístup 

italské lékařky Marie Montessori (1870 – 1952). Tato pedagogická teorie je zaloţena 

na předpokladu svobody dítěte a velký význam přiznává prostředí, ve kterém se dítě 

pohybuje. Vychází ze schopností a dovedností dítěte samotného a podporuje smyslové 

poznávání okolního světa. Úkolem rodiče či vychovatele by mělo být poskytnout dítěti 

dostatek podnětŧ a vytvořit vhodné výchovné prostředí pro jeho rozvoj.
358

 

Na počátku 20. století se rozvíjela také pedologie coby věda o dítěti. První český ústav 

zabývající se zkoumáním dítěte byl zaloţený Františkem Čádou, Janem Dolenským 
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a Jindřichem Matiegkou v roce 1910 pod názvem Pedologický ústav hlavního města Prahy.
359

 

Pedagogické koncepce se tedy v prŧběhu 19. století rozšiřovaly a jejich vývoj pokračoval 

ve století dvacátém dál. Základem moderních pedagogických teorií se postupně stala 

výchova, která respektuje specifika a individualitu dítěte. 

3.4 Postupy a metody sexuální výchovy reflektované v populárně 

naučných dílech 19. století 

Během rozboru dobových příruček byla soustředěnost upřena na témata spojená s pohlavní 

osvětou, která se v publikacích mohla objevovat. Na základě společných aspektŧ 

v jednotlivých příručkách byl vymezen základní okruh témat, která jsou určitým zpŧsobem 

spojena s pohlavní osvětou a která se v příručkách shodně a častěji vyskytovala. Jak jiţ bylo 

uvedeno v úvodu, literaturu zaměřující se jistým zpŧsobem na pohlavní osvětu představovaly 

kromě spisŧ o výchově také tzv. katechismy zdraví, domácí lékaře a zdravotně osvětové 

příručky.
360

 Příručky mŧţeme rozdělit z hlediska cílové čtenářské skupiny. Populárně-naučné 

výchovné příručky byly určené rodičŧm, pedagogické spisy cílily na učitele a vychovatele, 

domácí lékaře a osvětové zdravotnické příručky směřovaly k laické veřejnosti, zatímco 

odborné lékařské spisy byly vydávány pro lékaře či další zdravotnický personál. Pro ţeny 

a dívky byl speciálně určen ţánr ţenské preskriptivní literatury či populárně-naučné publikace 

pro matky. 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, označením příručka se rozumí publikace shrnující 

pokyny a informace z určitého okruhu. V případě této práce se jedná o okruh výchovy, 

vzdělávání a zdravotnické osvěty. Kromě příruček pro učitele, časopiseckých článkŧ 

a metodických knih o výchově, byly vydávány také beletristické povídky s výchovným 

zaměřením určené pro širší laickou veřejnost, které se zaměřovaly na upevňování ušlechtilých 

morálních zásad. Ve druhé polovině 19. století pŧvodní díla pro děti a mládeţ přibývala, 

ustupoval dŧraz na náboţenský ráz, a naopak přibývaly zábavné prvky, přestoţe výchovný 

a mravoučný charakter byl stále zásadní.
361
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Metodou informování o pohlavních otázkách bylo v zpočátku 19. století zejména varování. 

Do této škály mŧţeme řadit varování před předčasným probuzením pohlavního pudu, kam 

spadala i tematika onanie u dětí a mládeţe, která se stala obzvlášť palčivým problémem, před 

kterým měli podle soudobých autorŧ rodiče i pedagogové varovat a zabraňovat mu. Poměrně 

častým bylo varování před ztrátou panenské ctnosti a nevinnosti, coţ platilo samozřejmě 

zejména pro dívky. Souviselo s tím také upozornění, aby se dívky měly mít na pozoru před 

svŧdníky, pochybnými lidmi, ale i nemravnou literaturou.
362

 Kromě varování autoři příruček 

předestírali čtenářŧm také celou řadu doporučení, jaké chování je ţádoucí, jaké naopak 

nevhodné, jak mají rodiče či učitelé přistupovat k výchově, a naopak jak se děti mají chovat 

k autoritám. 

Knihy se zdravotní tématikou přinášely osvětu o anatomii lidského těla a obsahovaly poučení 

o jeho funkcích. Edukativní příručky věnované speciálně porodním bábám nebo rodičkám 

soustředily zvýšenou pozornost na ţenské tělo a jeho anatomii, téma početí, porodu, 

těhotenství a šestinedělí. Cílem zdravotních příruček bylo nejen usnadnit pochopení funkcí 

vlastního těla, ale také osvojit si základy hygieny a správné ţivotosprávy. 

Filantropisté a jejich následovníci při výuce prosazovali názorně-demonstrační metody, 

kdy vyuţívaly modelŧ a obrázkŧ, praktických cvičení i ukázek v přírodě. Zakladatel 

filantropismu J. B. Basedow například poţadoval, aby se při výuce o lidském těle pouţívala 

kostra či ruka naloţená v lihu.
363

 

Téma sexuality zmiňovala česká literatura 19. století se značnou zdrţenlivostí a omezovala 

se zpravidla na strohá a okrajová vysvětlení otázek týkajících se pohlavní výchovy. Ve druhé 

polovině 19. století se otevřenější informace o dospívání, sexualitě a lidském těle objevovaly 

v překladové populárně-naučné literatuře. 

3.4.1 Výstražné příklady ve výchovných příručkách pro dívky 

Jak jiţ bylo uvedeno v první kapitole předkládané práce, normativní a výchovná literatura 

pro ţeny vykreslovala model ţádoucího společenského vystupování ţen, coţ zahrnovalo 

nejen jednání, ale i ţivotosprávu a normy chování spojené s úlohou manţelky a hospodyně. 
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Genderové stereotypy určovaly ţeně nejen její úděl v rodině, ale celkově ve společnosti 

či na poli profesním. Pro tehdejší společnost bylo ideálním cílem ţeny dobře se vdát, následně 

být pečlivou hospodyní v domácnosti, porodit děti, vychovávat je k poslušnosti, zboţnosti 

a lásce k národu. V 19. století byly veřejné aktivity českých ţen spojovány s obrozeneckými 

snahami, proto se i veřejné činným ţenám a spisovatelkám často dostávalo podpory vlivných 

muţŧ. Ve druhé fázi národního obrození začala u nás vycházet první díla ţánru dívčí 

preskriptivní literatury.
364

 V příručkách byly dívkám připomínány hlavní ţenské ctnosti 

a poţadované vlastnosti, autorky vedly čtenářky k praktickým dovednostem, pracovitosti, 

skromnosti, mravnosti a zboţnosti.
365

 

Autorky ţánru preskriptivní literatury se obracely zejména na děvčata ze středních vrstev, 

neboť úloha hospodyně v domácnosti byla určena především ţenám ze středních 

společenských tříd. Akcent byl kladený především na roli domácí paní, která má za úkol 

vytvořit harmonickou a útulnou domácnost. O tématech dospívání, sexuality či pohlavního 

ţivota, početí a těhotenství ale v těchto dílech zmínky nenajdeme. Pokud se objeví téma láska, 

je vylíčena jako duchovní cit bez erotického nádechu. 

Normativní díla ale nepsaly pouze ţeny, autoři byli často také muţi. Jako příklad lze uvést 

dílo švýcarského autora Petera Scheitlina Agata čili Průvodce pro vzdělané panny (1846), 

které přeloţil učitel a vystudovaný lékař Josef Pečírka. Autor sledoval ţivot dívky od období 

dětství a panenství, přes stav manţelský, následně v roli matky a postupně aţ do stáří. 

Soustředíme-li se na téma pohlavní osvěty, pak zjistíme, ţe v knize jsou zmíněna i témata 

těhotenství a porodu, ovšem bez detailních a rozsáhlejších popisŧ. Těhotenství je zde vylíčeno 

slovy „pod srdcem mladistvé ţeny dřímá jiţ dlouho, dříve neţ býti spatřeno můţe, něco 

drahého a milého, závazek lásky, důkaz manţelského sňatku“ a porod je zmíněn pouhým 

„v bolesti porodila“
366

 či spojením „velká hodina“.
 367

 

V knize najdeme také varování před hrubým a zlým tovaryšstvem, které představuje 

pro nevinné, ctnostné a ušlechtilé dívky „jed“. Autor varuje před lehkováţností, ale také před 
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přílišnou choulostivostí, kdy dívka za kaţdou aktivitou ze strany muţe vidí zlý úmysl a hřích, 

byť by se jednalo o nevinné darování květiny či zapŧjčení knihy. Autor klade apel především 

na mravnost. Doporučuje čtenářkám, aby svedené dívky nezatracovaly, ale litovaly 

je a soucítily s nimi.
368

 Varuje tedy před ztrátou nevinnosti, ale zároveň projevuje soucit 

s padlými ţenami a upozorňuje na to, ţe dívky často podléhají hříchu v dŧsledku cizího 

zavinění a stává se, ţe dívka „skrze kousky pekelné lsti, byla nejsvatějšími sliby a přísahami 

svedena a v propast uvrţena.“
369

 Píše, ţe nebezpečí představuje pro dívky především jejich 

tělesnost, proto klade opakovaně dŧraz na mravnost a varuje, ţe setkávání s muţi se nikdy 

neobjede bez nebezpečí a je zapotřebí, aby byly vţdy obezřetné.
370

 

Mravoučné beletristické povídky pro dívky 

Kromě výchovných příruček vycházely také mravoučné beletristické povídky pro dívky, které 

obsahovaly morálně etické motivy s mravním poučením a popisovaly hlavní ţenské ctnosti. 

Výchovná povídka Boţenka, veselého Kubíčka manţelka (1802) Jana Rulíka byla psána 

jednodušší, srozumitelnou češtinou a směřovala zejména ke čtenářkám z pracující střední 

vrstvy.
371

 Základní příběh povídky je poměrně jednoduchý: Hlavní hrdinka Boţenka 

se seznámí s potulným dudákem Kubíčkem, uvěří kartářce, ţe sňatek s ním je jejím osudem, 

a i přes protesty svého okolí se za něho provdá. Prostopášný ţivot Boţenčina manţela 

ji ale přes veškerou snahu a trpělivost vyčerpá a po několika letech zemře. Rulík tímto 

příběhem varuje proti dŧvěře ke „svodnicím“ a dohazovačkám, které vykládají karty a lţou 

dívkám o lásce. Upozorňoval čtenářky, aby nebyly dŧvěřivé, smýšlely racionálně a raději 

uposlechly dobře míněné rady rodiny či vychovatelŧ. Povídka je doprovázena mravoučnými 

komentáři autora, který zdŧrazňuje odstrašující nebo naopak ţádoucí příklady chování.
372

 

Sňatek s muţem s odlišným sociálním statusem i sklonem k zahálce nebyl cíl, který 

se od ctnostné, pracovité a vychované Boţenky očekával a za svou chybu pak byla také 

náleţitě potrestána. Autor popisuje na pozadí hlavní dějové linie také lidové zvyky, tradice 
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a rituály na vesnici. Co se týče témat spojených s pohlavní osvětou, objevuje se zde například 

zmínka o pobytu rodičky „v koutě“, kde s novorozencem tráví šest neděl po porodu a kam 

jí sousedky nosí jídlo na posilněnou. Boţenka byla také svědkem veřejného trestání „padlých“ 

děvčat. Kmotra podala dívce vysvětlení, ţe „tak se trestají všecky nestydaté nevěstky, které 

ušlechtilost panenskou všanc sázejí, mrhají a nepoctivý obchod provozují.“
373

 Zaznívá 

zde doporučení, aby zŧstala šlechetnou a nevinnou pannou. 

U výchovné prózy a didaktických povídek zmiňme sentimentální povídku Magdaleny 

Dobromily Rettigové Arnošt a Bělinka (1821) ze svazku Mařenčin košíček. Děj povídky opět 

není komplikovaný: Mladý šlechtic svede naivní venkovskou dívku, ale i přes slib věrnosti 

ji opustí. Je zde vyobrazena nejen morální nezodpovědnost mladíka, ale i naivita dívky, ztráta 

její ctnosti, porušení slibu, který dala matce, a mravní poklesky obou hrdinŧ. Bělinka, 

ctnostná, pracovitá a obětavá venkovská dívka, se matce na smrtelné posteli zavazuje slibem 

ctnosti. Apelování umírající matky na dívčinu nevinnost vyznívá jako dŧrazné morální 

varování: „Dcero má! Zůstaň věrna ctnosti a neopouštěj ji; raději opusť ţivot, neţ abys hanbu 

na můj práh přivedla a s hanbou mezi svými spoludruţkami ţíti měla.“
374

 

Při sběru bylin se Běla seznámí s kníţetem Arnoštem ze zámku a zamilují se do sebe, kníţe 

dívce opakovaně slibuje věrnost a manţelství. Milostný akt hlavních hrdinŧ je vylíčen pouze 

formulací „ (…)stráţný anděl panenské ctnosti odstoupil od ní.“
375

 Svedení dívky doprovází - 

jako paralela přírodní atmosféry - bouře. Po několika týdnech po odchodu Arnošta zjistí Běla, 

ţe je těhotná. Choulostivá témata pohlavního styku a zjištění těhotenství jsou naznačena 

pouze v naráţkách: „A jak teprve bědovala nešťastná dívka, kdyţ na sobě poznávala následek 

onoho nešťastného okamţení.“
376

 V povídce není uvedeno, jak přesně dívka těhotenství 

poznala, ale je uveden časový údaj – zhruba po měsíci od jejího styku Arnoštem.
377

 

Pravděpodobně tedy zjistila jiný stav na základě vynechané menstruace. Nejenţe Bělinka 

sama trpěla výčitkami svědomí, ale i společnost se od ní odvracela zády, poté co byla viděna 

po boku kníţete. Rettigová zde patrně naráţela na sociální nerovnost obou hlavních hrdinŧ 
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a mravní poklesek Bělinky. Kdyţ se Běla pokusí kníţete vyhledat, zjistí, ţe se mezitím oţenil 

s jinou dívkou z vyšší sociální vrstvy, a z nešťastné lásky a pocitu zrady se utopí. 

V první řadě bylo cílem Rettigové vykreslit výstraţný příklad pro dívky a varovat je, 

aby nepodlehly svodŧm muţŧ a udrţely si nevinnost a čest. Popsala silné emoční vzplanutí, 

naivitu
378

, ale zároveň i procitnutí z milostného poblouznění a jeho následky.
379

 V Arnoštovi 

ztělesňuje mravně pokleslého šlechtice, který dá přednost majetku a dívce z urozeného 

prostředí před naivní venkovskou dívkou. Rettigová obecně popisovala ve svých 

beletristických dílech šlechtu kriticky jako morálně pokleslou a egoistickou.
380

 

Téma dobromyslné a dŧvěřivé venkovské dívky, která se nechá svést bohatým nečestným 

muţem ve výchovných povídkách najdeme jako výstraţný příklad pro čtenářky častěji. 

Například v povídce Boţeny Němcové Sestry (1854) se objevuje námět naivní venkovské 

dívky svedené prolhaným muţem z vyšší sociální vrstvy, nemanţelského dítěte, sourozenecké 

lásky i trestu za hřích. Selská dívka Hedvika ţije na statku u své provdané sestry, zamiluje 

se do záletného panského myslivce Roberta, který jí falešně slibuje věrnost a manţelství. 

Scházejí se tajně v lese, aby je nikdo nespatřil. Jejich milostný poměr popisuje autorka 

objímáním a líbáním: „To dopověděvši objala Hedvika s vroucností šíji milencovu a ráda 

trpěla horoucí jeho líbání.“
381

 Dívka ale záhy zjistí, ţe byla oklamána falešnými sliby, neboť 

myslivec na veřejnosti předstírá, ţe ji nezná. Němcová dává v povídce Sestry nahlédnout 

i do mysli muţe, který se vysmívá dŧvěřivosti dívek i svým planým slibŧm: „Ale co tu slibů, 

přísah u těch děvčat, hned aby se jim na věky zadal. Blázínkové!“
382

 Hedvika se trápí 

a později tajně porodí mrtvé dítě, které se sestrou ze zoufalství ukryjí v lese. Její trest za hřích 

pokračuje uvězněním, posléze smrtí. V kontrastu s tímto nerovným vztahem je vylíčen věrný 

a láskyplný manţelský svazek Hedvičiny sestry Johany a jejího muţe Burkharda, který 

přestojí nástrahy osudu, zatímco nemanţelská láska Hedviky a Roberta zaloţená 

na okouzlení, fyzické přitaţlivosti a falešných slibech skončí tragédií. 

Výchovné příběhy pro dívky pŧsobily, jak dokládají vybrané ukázky, převáţně jako varovné 

příklady. Preskriptivní příručky také zmiňovaly varování, ale zejména fungovaly jako jakési 

návody pro ţeny a zdŧrazňovaly jim jejich společenskou roli a konvencemi očekávané 
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poţadavky. Ideálem byla dle normativní literatury ţena, která je poslušnou a oddanou 

manţelkou, má spořádanou domácnost, ovládá ruční práce, vychovává děti v duchu 

vlastenectví a pokud jí zbyde čas, vzdělává se, věnuje se dobročinnosti či jiným prospěšným 

aktivitám. Mravoučné preskriptivní příručky pro mladé ţeny normovaly v 19. století spíše 

ideální vlastnosti dívek, neţli vysvětlovaly ţenské problémy, fyzické dospívání a témata s ním 

spojená včetně tématu sexuality. Od druhé poloviny 19. století docházelo k postupné změně 

a přibývaly tendence nedodrţovat striktně nařízení církve a zakořeněné prudérní konvence, 

které svazovaly ţenu pouze s prostředím domácnosti. 

3.4.2 Pohlavní osvěta ve zdravotnických příručkách 

Osvícenské zdravotnické reformy byly spojené se snahou o zdravotní osvětu laické veřejnosti. 

Ve druhé polovině 18. století začala být společnost více kontrolována veřejnou mocí. 

Pro tento jev Foucault pouţíval termín „biomoc či biopolitika“, kterým označoval dozor 

institucí a autorit nad lidmi.
383

 Součástí tereziánských zdravotnických reforem se tedy stala 

také osvěta laické veřejnosti. Lidová zdravotnická osvěta (současníky označovaná také jako 

Medizinische Volksaufklärung) probíhala zhruba od druhé poloviny 18. století.
384

 Jak jiţ bylo 

zmíněno, v této době také přibývaly lékařské publikace ve vernakulárních jazycích a nikoli 

pouze v latině, tudíţ se mohly dostat mezi širší čtenářskou obec.
385

 Lékaři začali psát 

svá pojednání v jiném jazyce neţ v latině, coţ byl první krok lidové zdravotní osvěty. 

V dalším kroku souběţně s tím přizpŧsobovali srozumitelnost svých děl laické veřejnosti. 

Kromě spisovatelŧ, filozofŧ, kněţích a vzdělancŧ se tedy i lékaři zařadili mezi autory 

populárně naučných děl a příruček. Začali psát a vydávat zdravotnické osvětové příručky 

pro širší veřejnost, coţ lze povaţovat za jednu ze strategií ochrany veřejného zdraví. 
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Díla obsahovala zejména téma prevence nemocí, základní zdravotnickou osvětu a snahu 

o odklon od lidového léčitelství, kořenářek, zaříkávaček a lidových pověr. Zdraví lidu 

se stávalo prioritou a lze říci, ţe od 18. století získávalo stále vyšší společenskou hodnotu. 

Autoři populárně-naučných zdravotnických příruček a domácích lékařŧ se věnovali nejen péči 

o zdraví, ale také popisu tělesných funkcí, stavby lidského těla, ţivotnímu stylu a výţivě 

či zmiňovaly základy první pomoci. 

Vědecký jazyk odborných lékařských spisŧ se dostával v kontrastu s moralizačním diskurzem 

spisŧ pro měšťanské vrstvy. Aţ ve druhé polovině 19. století se začali ve větší míře objevovat 

popularizační příručky pro širší veřejnost, které popisovaly vlastnosti muţŧ a ţen 

v souvislosti s jejich fyziologickou podstatou, nikoli pouze na základě duševních vlastností, 

jako tomu bylo například v preskriptivních příručkách.
386

 Osvětové příručky uţ se nezabývaly 

pouze zdravým ţivotním stylem, ale vysvětlovaly také početí, dospívání a menstruační cyklus 

či těhotenství. 

Sexualita byla v zájmu medicíny především ve chvíli, kdy se odkláněla od obecně platných 

norem a musela být diagnostikována a podléhat léčbě, jako je tomu například 

u homosexuality, která byla povaţována za duševní chorobu.
387

 

Zajímavým pramenem z okruhu osvětových příruček je dílo o rozsahu 148 stran s názvem 

Člověk a jeho poměr k přírodě: důleţité poučení a nejnovější zkušenosti o manţelství, 

o chování se manţelů stran fysické lásky, o těhotenství, neplodnosti, pohlavních nemocech aj. 

s navedením, jak lze napraviti mnohé hříchy a vyléčiti mnohé pohlavní choroby. Vyšlo 

v Praze roku 1879 nákladem Aloise Hynka. Autor, podepsaný jako Dr. V. K., hned v úvodu 

upozorňuje čtenáře, ţe se nejedná o odborný spis, ale o spis přístupný širší veřejnosti, který 

má za cíl „pravdu v ruše prostém jasně a srozumitelně podati a kaţdému přístupnou 

učiniti.“
388

 Snaţila jsem se dohledat jméno autora, podle Slovníku pseudonymŧ 

se pod zkratkou Dr. V. K. by se mohl ukrývat lékař Pavel J. Šulc.
389

 Autorovou snahou bylo 

vysvětlit, jak funguje zachování lidského rodu a pokládá za dŧleţité vysvětlit příslušníkŧm 

obou pohlaví „tajemství“ rozmnoţování. Kritizoval zatajování a popírání témat spojených 
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s pohlavní otázkou, věnoval se otázkám anatomie pohlavních orgánŧ muţe a ţeny, dospívání 

a s tím spojenými tématy menstruace a masturbace, dále fyzické lásce, početí, těhotenství, 

ale i pohlavním chorobám. Opakovaně píše o tom, aby bylo provedeno poučení dospívajících 

o pohlavní otázce, avšak nezmiňuje se, jak konkrétněji by mělo být provedeno, ani jaké 

formulace anebo přirovnání by vychovatelé a rodiče měli při vysvětlování intimních otázek 

pouţít. 

O něco „odváţnější“ informace o sexualitě přinášely zejména překlady zahraničních děl. 

Českých překladŧ se dočkaly například populárně-naučné publikace švédského lékaře Seveda 

Ribbinga a italského lékaře Paola Mantegazzy,
390

 která jiţ byla otevřenější v informacích 

z oblasti sexuality. Lékař Seved Ribbing vydal v roce 1888 ve Švédsku kniţní vydání svých 

přednášek na téma pohlavní zdravověda a sexuální hygiena. Do češtiny dílo upravil Dr. 

F. K. a v Praze vyšlo roku 1896 nákladem časopisu Rozhledy. Ribbing, univerzitní profesor 

ve švédském Lundu, se v díle Pohlavní zdravověda (1896) věnoval proměnám těla spojených 

s dospíváním, dotkl se otázek spojených s problematikou manţelského pohlavního ţivota 

a také se vyjádřil k regulaci porodnosti. Dotýká se níţe zmíněných témat týkajících 

se pohlavní osvěty – fyzické dospívání chlapcŧ a dívek, anatomie pohlavních orgánŧ, 

ovládání pohlavního pudu, menstruace, pohlavní nemoci, onanie. Věnuje se tématu 

manţelství, prostituce či mnohoţenství. Jiţ počáteční oslovení „velectění pánové“ dává tušit, 

ţe Ribbing se obrací k muţským čtenářŧm. Nevynechává však popisy ţenských pohlavních 

orgánŧ, věnuje se tématu manţelství a antikoncepčních prostředkŧ. Ribbing hovořil 

o prospěšnosti znalosti pohlavní otázky a pohlavní zdravovědu povaţoval za čistou přírodní 

vědu. 

Dvě stěţejní díla italského lékaře Paola Mantegazzy Physiologie lásky a Physiologie ţeny 

do češtiny přeloţil český středoškolský profesor Jan Herzer. Autor se zde zabýval rŧznými 

podobami lásky, cudností, poklesky souvisejícímu s láskou. Mantegazza sice Physiologii ţeny 

věnoval v úvodu všem „dcerám Eviným“, avšak cílil spíše na muţské čtenáře a často v díle 

píše z pohledu muţe na ţeny („V prvním šeru chlapectví jeví se nám ţena jako růţový 

anděl…“)
391

 Pokračuje popisem anatomie ţeny, jejím fyzickým vývojem, psychologií, věnuje 

se mateřství, ţenské povaze, posláním ţeny, a dokonce i ţenskému oděvu. Zajímvé je, ţe u 
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srovnávání psychologie oboi pohlaví přisuzuje ţenám větší „koketnost“ a „lásku pohlavní“ 

neţ muţŧm.
392

 

Z lékařské literatury nesmíme opomenout jiţ zmiňovanou osvětovou knihu Anny Bayerové 

Ţena lékařkou (1907). Historicky druhá česká lékařka Anna Bayerová se přeloţila dílo 

rakouské lékařky Anny Fischer-Dückelmann Die Frau als Hausärztin. Obě lékařky 

upozorňovaly na dŧleţitost seznamovat dospívající dívky s fyzickým vývojem jejich těla. 

Anatomii ţenského těla v knize vysvětlily a popsaly, věnovaly pozornost i tělu dítěte 

či těhotné ţeny, zpracovaly i téma porodu. Historička Milena Lenderová komparovala 

stuttgartské vydání knihy Anny Fischer-Dücklemann Die Frau als Hausärztin z roku 

1911 a překlad Anny Bayerové Ţena lékařkou z roku 1912. Došla k závěru, ţe mezi 

originálem a českou verzí Anny Bayerové je nejvíce rozdílŧ v kapitolách týkajících 

se sexuálního ţivota a antikoncepce. Česká verze Anny Bayerové je méně rozsáhlá, stručnější, 

obsahuje oproti originálu méně obrázkŧ. Pohlavní ţivot rozebrala Fischer-Dücklemann 

na čtyřiceti stranách, zatímco Bayerové stačilo osmnáct, tedy méně neţ polovina. V české 

publikaci nenajdeme část o ţenské antikoncepci. Anna Bayerová v knize doporučuje pohlavní 

zdrţenlivost, která závisí především na ţeně, protoţe právě ţena lépe domyslí dŧsledky 

neţ muţ.
393

 Přesto ale oproti předchozím příručkám určeným pro ţeny a psaných zpravidla 

muţskými autory, byla Bayerová ke čtenářkám mnohem otevřenější a zabývala se intimními 

tématy, jakými byl pohlavní styk, menstruace, těhotenství a porod. 

Hlavním cílem publikací obou autorek byla osvěta a výchova ţen. Obě lékařky se přikláněly 

k pohlavní zdrţenlivosti, ale Fischer-Dücklemann je otevřenější v oblasti ţenské sexuality 

a nahoty, kterou pokládá za něco přirozeného. Bayerová nebyla v českých zemích zpočátku 

uznávána, proto je moţné, ţe volila konzervativnější přístup právě z toho dŧvodu. Dalším 

moţným dŧvodem, který se nabízí, je samozřejmě pruderie české středostavovské 

společnosti. Velmi prudérní byla burţoazie, o něco méně maloburţoazie, dělnictvo a chudší 

venkovské vrstvy, které nebyly tolik svázané konvenční morálkou.
394

 Obě lékařky se snaţily 
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394 

LENDEROVÁ, M. Paolo Mantegazza a sexuální medicína v Čechách. In:  Naše Itálie: stará i mladá Itálie 

v české kultuře 19. století. Sborník příspěvkŧ z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 24.-

26. února 2011. Praha: Academia, 2012. Srov. JAN MĚCHÝŘ: Vzory chování dělníka v českých zemích 

v 19. století, In: JANA MACHAČOVÁ, JIŘÍ MATĚJČEK (ed.): Studie k sociálním dějinám 19. století, 51 (8). 

Kutná Hora, Opava, Praha 1998, s. 107-108. 



108 

šířit mezi ţenami osvětu o jejich tělech, vyuţívaly toho, ţe samy jako ţeny – a navíc 

odbornice - proţitky ţenského těla autenticky znají.
395

 

Na přelomu 19. a 20. století se pomalu otevíral prostor pro debaty na dosud tabuizovaná 

témata, jakými byly například ţenská sexualita, nahota, prostituce či plánované rodičovství. 

V tomto období se jiţ byly českým ţenám dostupnější publikace věnující se podrobněji 

fungování lidského těla, otázkám početí a těhotenství.
396

  

Příručky o těhotenství a porodu jako součást pohlavní osvěty 

S problematikou pohlavní výchovy souvisí poučení i těhotenství a porodu. Jedny z prvních 

náznakŧ sexuální osvěty vypozorujeme právě v dobových porodnických příručkách. 

Uţ od 16. století se zejména ve vyšších společenských vrstvách objevovala literatura 

o porodnictví a zdravotní péči o rodičku. Pravděpodobně nejstarší příručkou ve střední 

Evropě byla jiţ zmíněná kniha německého lékaře Eucharia Rösslina z Wormsu vydaná roku 

1513 ve Štrasburku.
397

 Oblibu knihy zvyšovaly doplněné obrázky, například dítě v děloze 

či ţena na porodním křesle. Raně novověké spisy o vedení porodu se objevovaly aţ do doby 

osvícenství, kdy byly nahrazeny modernějšímu příručkami.
398

 Rösslinŧv spis, který bychom 

mohlo přeloţit jako Růţová zahrádka pro těhotné ţeny a porodní báby, vycházel ještě 

z antických vědomostí, zejména z poznatkŧ Sórana z Efezu. Krátce poté v roce 1519 vyšla 

první česká porodnická příručka, jejímţ autorem byl Mikuláš Klaudián a šlo v podstatě 

o překlad Rösslinovy Růţové zahrádky.
399

 

Literatura pro porodní báby se šířila převáţně vlivem osvícenských zdravotnických reforem 

v prŧběhu 18. a 19. století. Zpočátku šlo o překlady děl zejména německých lékařŧ. Roku 

1804 vydal příručku pro porodní báby Úvod do babení český obrozenecký lékař a profesor 

porodnictví Antonín Jan Jungmann, který pŧsobil jako profesor na lékařské fakultě a významně 

se zaslouţil o rozvoj českého porodnictví. Jungmanna následovali další lékaři, například František 
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Jan Mošner, Jan Streng či Václav Rubeška.
 400

 Jejich spisy ale nebyly určené širší laické 

veřejnosti a nezdravotníkŧm, ale porodním bábám.
401

 

V prŧběhu 19. století se profesoři praţské lékařské fakulty a další odborníci začali v souladu 

s lidovou zdravotnickou osvětou svými spisy obracet k ţenám jakoţto budoucím matkám a 

kromě spisŧ určených pro porodní báby byly zejména ve 2. polovině 19. století vydávány také 

populárně-naučné příručky pro rodičky.
402

 Popularizační spisy měly za cíl poučit ţeny v péči 

o jejich tělo v době gravidity i v rané péči o dítě. V příručkách pro laické čtenářky 

pochopitelně není tak detailně popsán porod ani ţenská anatomie, jako je tomu v odborných 

lékařských spisech či příručkách pro porodní báby, ale ţeny se mohly dočíst alespoň základní 

informace, které jim srozumitelným zpŧsobem pomohly lépe se připravit na to, co je čeká 

v těhotenství, při porodu a po něm. 

Čeští autoři opět nacházeli inspiraci v zahraničních dílech, například v roce 1851 vyšla kniha 

Mladá matka, jak by se před porodem i v šestinedělí zachovati a dítko své v prvním jeho věku 

ošetřovati měla, kterou z německého originálu přeloţil lékař Filip Stanislav Kodym. Spis 

začíná těhotenstvím, popisuje čtenářkám těhotenské příznaky, jaké pokrmy by měly těhotné 

ţeny jíst a čeho se naopak vyvarovat. Pokračuje slehnutím – tento termín pouţívá pro porod. 

Věnuje pozornost tomu, jak vybavit místnost k porodu a dále budoucím matkám stručně 

a srozumitelně popisuje, jak porod probíhá. Věnuje se tématu kojení a péče o novorozence, 

ale i duševnímu vedení dítěte, očkování či rŧstu zoubkŧ. Vyvrací dobové mýty o porodu 

a těhotenství a doporučuje při obtíţích poslechnout vţdy návrhy lékaře nikoli neověřené 

„babské“ rady.
403

 V roce 1875 vyšlo v nakladatelství Františka Urbánka v Praze dílo 

s obdobným názvem jako Kodymova příručka – Mladá matka: poučení jak se má ţena 

zachovati od početí aţ k samostatné výţivě dítěte. Publikaci sepsal český lékař Jan Janda 
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a úvodu vysvětluje, ţe byl nakladatelem Urbánkem poţádán o zpracování podobného díla, 

neboť Kodymova Mladá matka z roku 1852 je příliš stručná a zastaralá. O 23 let po vydání 

Kodymova spisu si nakladatel zřejmě dobře uvědomoval, ţe je zapotřebí vzhledem 

k potřebám dynamicky se rozvíjející společnosti spis s tématem „jak se má ţena zachovati 

od početí aţ k samostatné výţivě“ aktualizovat a přizpŧsobit době. Janda doplnil knihu 

obrázky a dle vlastních slov se snaţil vytvořit spis aktuální a srozumitelný všem ţenám.
404

 

F. S. Kodym po vzoru Ammonova německého díla napsal 133 stran a zabýval se především 

tématem těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení, péče o zdraví dítěte. Janda o dvě desetiletí 

později sepsal dílo o 192 stranách a věnoval se oproti Kodymovu podrobněji ţenskému 

ústrojí, těhotenství, porodu, šestinedělí, ošetřování dítěte a zmiňoval se také o funkci porodnic 

a nalezincŧ. Zatímco Kodym se v polovině 19. století ještě domníval, ţe dítě v děloze těhotné 

ţeny se vyţivuje menstruační krví a následně po porodu se tako krev přelévá do prsou a mění 

v mléko,
405

 Janda uţ přináší čtenářkám pokrokovější a správnější informace, popisuje 

podrobněji vývoj plodu v děloze a tělesné změny těhotné ţeny. 

3.4.3 Pohlavní osvěta v populárně-naučné literatuře 

Téma hygiena těla jako součást pohlavní osvěty 

V 19. století byl stále větší dŧraz kladen na čistotu a hygienu. Uţ koncem 18. století se vlivem 

osvícenských myšlenek lidé začali více zabývat hygienou vlastního těla i čistotou svého okolí. 

S apelem na ochranu veřejného zdraví je spojený fenomén zmiňované zdravotní policie, která 

se snaţila o prevenci nemocí, udrţení zdravotního stavu obyvatelstva na dobré úrovni, 

dodrţování správných hygienických návykŧ i o zdravotnickou osvětu.
406

 

Co se týká samotného pojmu hygiena, v Ottově slovníku naučném pod tímto heslem najdeme 

jednak řeckou bohyni zdraví (Hygieia), a také odkaz na heslo „zdravotnictví“.
407

 Zdravověda 

a hygiena byly povaţovány za synonyma: „Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, 

která se především obírá studiem nebezpečí a škodlivin, jimiţ jednotlivec neb společnost 

lidská jest ohroţována, dále pak pátrá po prostředcích, aby člověk mohl dospěti co moţná 
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dokonalého vývoje svých vlastností tělesných i duševních a aby byl uchráněn před vlivy, 

jeţ jsou způsobilé vyvolati onemocnění nebo vůbec přivoditi oslabení jeho funkcionálních 

schopností.“
408

 V současné době pod označením hygiena rozumíme nauku o zdravém zpŧsobu 

ţivota, prevenci nemocí a ochranu zdraví. Slovo pochází z řeckého hygieinos, coţ znamená 

zdravý, čerstvý.
409

 

V českých populárně-naučných příručkách se objevoval apel na základní hygienické návyky 

a postupně rostl počet příruček obsahujících poučení o dŧleţitosti čistoty.
410

 Jiţ zaháňský opat 

a pedagog Jan Ignác Felbiger v Knize metodní doporučoval, aby učitelé dohlíţeli na čistotu 

těla i oděvu ţákŧ. Povaţoval za dŧleţité, aby si děti kaţdý den umyly obličej a učesaly vlasy. 

Měly by také mít ostříhané nehty a upravené oblečení.
411

 Hygienických pravidel se týkalo 

nejen umývání těla, ale i vyměšování a kontrola tělesných funkcí. Český učitel Vavřinec 

Emmanuel Amort například v Pravidlech zdvořilosti, opatrnosti a zachování zdraví nabádal, 

aby se nevyměšovalo na ulici, ale doma: „U vrat neb na ulici, u kostela, školního domu, neb 

v jiných blízkých staveních nechoďte neřádit, ale dřív neţ do školy jdete, to doma učiňte.“
412

 

Téma čistoty se v 19. století objevovalo v příručkách i článcích čím dál častěji. Akcentovaly 

ho ve svých dílech učitelé i lékaři. Čtenáři se mohli dočíst například, ţe „čistota jest 

nevyhnutelně vlastnost slušnosti a ke zdraví dopomáhá“
413

 nebo také známé „čistota – půl 

zdraví.“
414

 Lékař a profesor porodnictví František Mošner upozorňoval na dŧleţitost čistoty 

těla, oděvu, domu i správné ţivotosprávy ve výchovném spise Pěstounka z roku 1851, 

kde mimo jiné vysvětloval také zásady péče o tělo ve zdraví i nemoci.
415

 Pěstounka byla 

vylíčena jako ţena, která zná zásady zdravého ţivotního stylu a která k zachování zdraví 

doporučovala fyzickou práci, pohyb na čerstvém vzduchu, otuţování a čistotnost. Hledala 
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pravé příčiny neduhŧ a nabádala děti, aby nevěřily pochybným vysvětlením, ţe nemoc sesílá 

Bŧh nebo je následkem uhranutí.
416

 

O nezbytnosti čistoty těla a oděvu informoval v populárně naučném spise Zdravověda (1853) 

také lékař Filip Stanislav Kodym, který zdŧrazňoval dŧleţitost čerstvého vzduchu, kvalitní 

stravy, spánku a také čistoty těla. Zmiňoval se mimo jiné také o prospěšných účincích 

studených lázní.
417

 Lékař Emanuel Kapper dokonce pojímal čistotu jako základní poţadavek 

při navazování bliţších či intimních vztahŧ: „čistota jest přední poţadavek, jejţ činiti 

oprávněni jsme k osobě, kterouţ hodláme objímati.“
418

 

Také Josef Pečírka, autor knihy Domácí lékař: učení o člověku ve stavu zdravém 

i chorobném, zastával názor, ţe součástí výchovy by měl být apel na základní hygienické 

návyky a čistotnost a nabádal k dohledu nad hygienickými návyky mládeţe: „Na počátku 

věku mladického musí dítě zvykati pořádku a čistotě (...) Na mytí, čištění vlasů, zubů a nehtů 

musí se bedlivě při nich dohlíţeti.“
419

 V podkapitole O rodidlech a plodění kritizoval pruderii 

týkající se intimních témat těmito slovy: „Obyčejně spisovatelé úzkostlivě se varují o těchto 

věcech psáti, aby prý se mládeţ nezkazila, a ţe se to nesluší a kdesi cosi. To je malicherná 

choulostivost, a já nikoliv se neostýchám o nástrojích rozplozovacích lidských a o plodění 

tolik zde pověděti, mnoho-li je potřeba (…)“
420

 Plození povaţoval za přirozenou a téměř 

posvátnou věc, proto doporučoval zařadit poučení o tomto tématu do domácích lékařŧ. 

Lékař Josef Mladoň ve své příručce Pravá rada mladým paničkám i matkám, jakoţ i dívkám, 

které paničkami státi se mají: bohatou zkušeností osvědčená pravidla vysvětloval, ţe je třeba 

vést děti k pořádku a čistotě jiţ od útlého věku. Dospělí by měli jít dětem příkladem 

a pěstovat v nich smysl pro čistotu a pořádek. Těhotné ţeny by měly také dbát na čistotu těla, 

kaţdodenní omývání prsŧ a zevních rodidel. Zmiňuje, podobně jako jeho současníci, čištění 

zubŧ, nehtŧ i oděvu a příbytku.
421

 Poţadavky na čistotu a hygienu se objevovaly jiţ v případě 
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1887. str. 62-63 



113 

čerstvě narozených dětí, k čemuţ výrazně přispěla medikalizace porodnictví. Také porodní 

„v bezvadném čistém stavu.“
422

 

Téma početí a těhotenství 

Jaká mohla být v 19. století představa o početí? Lidé aţ do doby osvícenství neměli přesné 

představy o principu početí. Inspirací jim byly starověké lékařské vědomosti, zejména díla 

řeckých lékařŧ Hippokrata a Galéna. Poznatky Hippokrata i Galéna vycházely z představy 

muţské a ţenské substance, které se mísí v děloze a vyţivují menstruační krví ţeny. 

Starověké lékařské teorie předpokládaly, ţe zdraví či nemoc jsou výsledkem rovnováhy nebo 

naopak nerovnováhy tělních tekutin neboli humores. Tzv. galénský humoralismus byl 

zaloţený na představě vzájemného pŧsobení čtyř kvalit: tepla, vlhka, sucha a chladu. 

Předpokládalo se, ţe v kaţdém těle se šťávy samostatně mísí. Rozdíl mezi tělem muţe a ţeny 

spočíval v míře sucha a vlhkosti. Muţ byl teplý a suchý, ţena naopak vlhká a studená.
423

 

Kupříkladu řecký filosof a Platonŧv ţák Aristoteles viděl v ţeně pouze nádobu pro plod 

zasetý muţem.
424

 Antické poznatky shrnuje sbírka spisŧ Corpus Hippocraticum z 5. - 

4. století př. n. l. Vědomosti z oblasti ţenského lékařství rozvíjel na počátku našeho letopočtu 

řecký lékař Sorános z Efesu, který se zabýval mimo jiné i rolí porodních bab.
425

 Antické 

poznatky se staly inspirací pro novověké vědce. 

Anglický lékař William Harvey, který je známý díky objevu cirkulace krve v těle v 17. století, 

označil za počátek ţivota ţenské (samičí) vajíčko. Vyvrátil Galénovy teorie a jeho výzkumy 

vedly k dalším objevŧm. Nizozemský lékař Reinier de Graaf seznámil společnost roku 

1672 s objevem zrání vajíčka ve folikulu.
426

 Nizozemci stáli také při objevu spermie. 

Přírodovědec a mikrobiolog Antoni van Leeuwenhoek z Delftu v roce 1677 objevil a popsal 

sperma pod mikroskopem.
427

 

Jak mohla společnost vnímat početí v 19. století, nám napoví dobová literatura. V odborných 

kruzích jiţ byly rozšířeny nejnovější vědecké poznatky a lékaři princip oplonění znali, 
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jak dokládají odborné lékařské publikace.
428

 V popularizačních příručkách pro laiky 

se vysvětlení oplodnění ţenského vajíčka také objevuje, ale autoři se ve svých příručkách 

často omezovali na stručná a strohá vysvětlení. Například Filip Stanislav Kodym příručku 

Mladá matka začíná rovnou těhotenstvím, téma početí vynechává.
429

 Český lékař Jan Janda 

píše o dvacet let později ve stejnojmenné příručce o oplodnění (které nazývá „zúrodněním“) 

jen velmi stručně větou „Zúrodnění od toho toliko závisí, sejde-li se símě muţské s vejcem.“
430

 

Ottŧv slovník naučný vysvětluje početí jako „stav způsobený oplodněním vajíčka, kteréţto 

oplodnění spočívá v tom, ţe jedna buňka semenná vnikne do zralého vajíčka a splyne s ním. 

To dává podnět k vývoji nové lidské bytosti; doba pak, po kterou ţena nosí oplodněné vajíčko 

ve svém těle, nazývá se těhotenství a trvá průměrně 280 dní čili 40 neděl.“
431

 Autorem tohoto 

hesla byl jiţ zmíněný gynekolog a porodník Václav Rubeška. Vysvětlení je sice stručné, 

ale shrnuje v něm základním zpŧsobem a pro laiky srozumitelně princip oplodnění vajíčka. 

Ve spise Člověk a jeho poměr k přírodě anonymní autor uvádí, ţe je zapotřebí dvou zárodkŧ, 

aby vznikl nový plod. Tyto dva zárodky nazývá símě a vajíčko. Vysvětluje, ţe símě je látka, 

která zúrodňuje a látku, která je tzv. zúrodněna nazývá vajíčkem. V kapitole Símě člověčí 

podrobněji popisuje princip početí, tedy spojení ţenského vajíčka a muţského semene. Popsal 

čtenářŧm pohled na muţské spermie pod drobnohledem a jejich pohyb přirovnal k pohybu 

úhoře. Vysvětlil, ţe spermie pochází z muţských varlat, zatímco vajíčko ţeny se nachází 

ve vaječnících.
432

 V další části nazvané Zúrodnění autor pokračuje ve vysvětlování početí, 

tedy jak spermie vnikne dovnitř vajíčka. Uvádí, ţe podle dosavadních výzkumŧ není přesně 

jisté, kolik „vláken semenných“ je zapotřebí pro oplodnění vajíčka, avšak soudobí vědci 

se domnívají, ţe vystačí pouze jedno.
433

 Od početí by mělo do cca 280 dnŧ nastat slehnutí 

neboli porod. Účel souloţe - nazývané také sbydlení, obcování nebo coitus - popisuje autor 

jako „zúrodnění vajíčka ţenského semenem muţským“. Zastává názor, ţe občasné obcování 

zdravého dospělého člověka „občerstvuje“ a je pro něj přirozenou potřebou stejně tak jako 

třeba vyměšování. Dále popisuje, ţe pohlavní styk je spojen se „značným rozčilením“ 
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a otřesením z obou stran, které s odloučením semene zmizí.
434

 O tématu vzrušení při souloţi 

se zmiňoval také Jan Janda, který uváděl, ţe není zapotřebí ţenského sexuálního vyvrcholení, 

aby proběhlo oplodnění: „poněvadţ símě muţské téţ svou ţivotní silou dále pohybovati 

se můţe, a poněvadţ vejce cestu z vaječníku rodidly ţenskými koná bez přičinění matky, 

lze pochopiti snadno, ţe není třeba (jak na mnoze se myslí), aby ţena při obcování, má-li 

potom nastati zúrodnění, velmi rozdráţděna byla.“
435

 

Český lékař Josef Mladoň se snaţil přiblíţit ţenám princip početí a vývoj oplozeného vajíčka 

v knize Pravá rada mladým paničkám i matkám, jakoţ i dívkám, které paničkami státi se mají 

těmito slovy: „Kdyţ vajíčko přišlo ve spojení se semenem a bylo oplozeno, děje 

se v materníku velká změna. Oplozené vajíčko vyvinuje se nyní v materníku čili v děloze (aneb 

jak se říká v matce), tak dlouho aţ zárodek stává se schopným samostatného ţivota mimo 

ţivot mateřský, aţ dítě jest zralé a donešené, v kterýţ čas přichází porod. Materník i matka 

musí se tak zvětšiti a rozšířiti, ţe dítě má dosti místa i se všemi příslušnými částěmi (…)“
436

 

Materník byl výraz pro dělohu nebo placentu, jako matka se označovala děloha. Mladoň také 

popisoval, na co se připravit v posledním měsíci těhotenství, jaké fyzické změny ţeny potkají, 

stručně popisoval porod.
437

 Dále se věnoval období šestinedělí, ve kterém doporučoval 

především odpočinek, zvýšený dŧraz na čistotu a výţivnou stravu. Najdeme také zmínky 

o tom, jak by měla vypadat porodní bába či kojná a podle jakých kritérií by ji matky měly 

vybírat. 

Větší pozornost neţ samotnému oplodnění věnovali autoři příruček příznakŧm těhotenství 

a obtíţím spojeným s jiným stavem. Jako symptomy těhotenství popisovali vynechání 

menstruace, bolest podbřišku a prsou, zvýšenou únavu, mdloby, pálení ţáhy, nevolnost 

a zvracení.
438

 Autoři příruček radili ţenám, jaká je vhodná strava či oděv v těhotenství, čeho 

by se měly vyvarovat, jaké zdravotní komplikace mohou očekávat 

Za zmínku stojí především publikace Čeňka Kříţka Pravá pomoc v těhotenství, při porodu, 

v šestinedělí a při ţenských nemocech (1889), která byla oproti jiným příručkám detailnější, 

věnuje se anatomii ţenských pohlavních orgánŧ, vyuţívá i obrázky, popisuje vývoj plodu 
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v děloze, potíţe a komplikace během porodu i těhotenství. V podtitulu knihy autor uvádí: 

„sbírka uţitečných pravidel a naučení pro pohlaví ţenské. Ku prospěchu pomocnic při porodu 

jakoţ i bedlivých matek“, je tedy patrné, ţe cílovou skupinou byly nejen porodní babičky, 

ale také budoucí matky a ţeny pomáhající při porodu. Kříţek nejenţe ve svém díle podrobně 

popsal vnitřní pohlavní ústrojí a vyvracel kolující bludy o ţenském těle (například ţe děloha 

putuje po těle), dostal se také k popisu a vysvětlení menstruace a dalších změn spojených 

s tělesným dospíváním ţen a věnoval se i nejčastějším ţenským obtíţím (blednička, výtok, 

bolestivá menstruace).
439

 

Český pedagog Antonín Konstantin Víták kritizoval na počátku 20. století v díle Klín 

mateřský čili Nauka o výchově rodinné „nemístnou stydlivost“ v tématu oplodnění.
440

 Sám 

byl v otázkách početí a fyziologie pohlavních orgánŧ poměrně přímočarý a některými svými 

pedagogickými díly, na svou dobu nezvykle otevřenými, vyvolával ve společnosti rozpaky.
441

 

Víták by zastánce pravdivosti při výchově, kritizoval zatajování a výchovu ke slepé zboţnosti 

a naivitě.
442

 

Začátkem dvacátého století podávala podrobnější informace o oplození, těhotenství a porodu 

českým čtenářkám jiţ zmiňovaná lékařka Anna Bayerová v knize Ţena lékařkou (1907). 

Kromě otázky početí a těhotenství a vyslovuje se pro plánovaného rodičovství. Na rozdíl od 

pŧvodní autorky díla Anny Fischer, která popisuje bariérové antikoncepční pomŧcky, ale 

Bayerová doporučuje sexuální zdrţenlivost.
443

 

Téma pohlavní nemoci 

V dobových populárně-naučných publikacích bylo reflektováno i téma pohlavních nemocí, 

neboť boj proti jejich šíření byl jedním z hlavních motivŧ pohlavní výchovy. Zpravidla byla 

témata spojená s chorobami zveřejňována zejména v odborných lékařských knihách, avšak 

postupně pronikala i do spisŧ určených laické veřejnosti, a to zejména ve 2. polovině 
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19. století.
444

 Autoři popularizačních příruček zmiňovali z pohlavních chorob nejčastěji syfilis 

(příjice) a kapavku, dále záněty pohlavních orgánŧ, nepravidelnou menstruaci, nemoci 

prostaty, impotenci a mezi pohlavní choroby řadili například také neplodnost či onanii. 

V publikaci zpravidla stručně popsali počátek a prŧběh nemoci, její nejčastější příznaky, 

seznámili čtenáře s moţnostmi léčby a prevence. 

Mezi nejobávanější pohlavní nemoci patřily zejména jiţ zmíněné syfilis a kapavka, 

s tím ţe lékaři je dlouho pokládali za jednu a tutéţ nemoc a neznali přesně jejich pŧvod 

ani účinnou léčbu. Jedna z badatelských teorií předpokládá, ţe syfilis rozšířili po Evropě 

námořníci z Kolumbových výprav, kteří nemoc dovezli z amerického kontinentu. Podle jiné 

teorie byla nemoc známá uţ od pravěku, ale byla zaměňována z jiným závaţnými 

onemocněními.
445

 Počátek rozšíření epidemie syfilis po Evropě bývá spojován s koncem 

15. století. Historici uvádí období okolo roku 1494, kdy se během vojenského taţení 

francouzského krále Karla VIII. po Evropě masivně rozšiřovala nákaza této nemoci.
446

 Proto 

také syfilis vešla ve známost jako tzv. francouzská nemoc. Někdy také bývala označovaná 

jako nemoc galská, polská, neapolská či uherská, záleţelo na tom, která vojska byla 

povaţována za roznašeče nemoci. Na přelomu 15. a 16. století se syfilida rychle šířila 

Evropou a stala se obávanou infekční chorobou, jejíţ přesná příčina byla pro lékaře dlouho 

otázkou.
447

 Pojem syphilis poprvé pouţil italský lékař Girolamo Fracastoro v básni „Syfilis 

sive de morbo gallico libri tres“ z roku 1530.
448

 Lékaři se dlouho potýkali také s problémem 

přesného rozlišení kapavky a syfilidy. Dnes jiţ víme, ţe syfilis je pohlavně přenosná infekce 

zpŧsobená bakterií Treponema pallidum. 
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Nemoc kapavka byla dlouho pokládaná za první fázi syfilidy. Skotský lékař John Hunter, 

který je pokládaný za zakladatele moderní patologie, se zabýval studiem venerických nemocí 

a v 80. letech 18. století provedl pokus, při kterém naočkoval testovaného člověka hnisem 

od pacienta nemocného kapavkou. U studovaného se objevil syfilitický šankr, a tak Hunter 

došel k závěru, ţe se jedná o jednu a tutéţ chorobu. Pominul ale moţnost, ţe pacient mohl být 

nakaţený syfilidou i kapavkou. Jeho experiment tedy neukázal jednoznačný výsledek, avšak 

bohuţel zpomalil touto nejistou domněnkou výzkum syfilidy a kapavky na několik desítek 

let.
449

 Aţ roku 1838 odhalil francouzský lékař Philippe Ricord, ţe syfilis a kapavka 

představují dvě rŧzné nemoci. Evropští lékaři však nebyli nadále v otázce rozdělení syfilidy 

a kapavky jednotní. V Čechách se na počátku 60. let 19. století názor, ţe syfilis a kapavka 

představují dvě samostatné nemoci, promítl na stránkách Časopisu lékařů českých a jako 

jeden z prvních u nás se proti názoru tzv. unionistŧ, domnívajících se, ţe jde o jednu a tutéţ 

nemoc, vyslovil lékař a profesor chirurgie Jan Bohumil Eiselt.
450

 Dnes jiţ víme, ţe se jedná 

o dvě rŧzné nemoci. Kapavka je infekční onemocnění, zpŧsobené bakterií Neisseria 

gonorrhoeae-gonokok, nazvanou podle lékaře německého Albert Neissera, který pŧvodce 

nemoci roku 1879 objevil. Český termín kapavka je odvozen od slovesa kapat. Hovorové 

označení „tripl“ vychází z německého slova trippen, coţ v překladu také znamená taktéţ 

kapat.
451

 

Šíření pohlavních nemocí bylo spojeno s mimomanţelských stykem, zejména s prostitucí. 

Téma pohlavních chorob je tedy úzce spjato s úsilím o reglementaci prostituce.
452

 Kvŧli 

rychlému šíření pohlavních chorob se v rámci osvícenských disciplinačních opatření začaly 

více kontrolovat veřejné domy a prostitutky.
453

 O vytvoření prostředkŧ k potlačení prostituce 

se v rakouské monarchii pokusila osvícenská panovnice Marie Terezie, která při mravnostní 

policii zřídila takzvané komise cudnosti. Úkolem členŧ této komise bylo nečekaně 

kontrolovat domy smilníkŧ a přistihnout je přímo při mimomanţelském styku. Pro prostitutky 

byly stanovené potupné tresty v podobě pranýřování, vymrskání z města, stříhání vlasŧ nebo 

nucených úklidových prací. V období 1751 - 1769 byly dokonce prostitutky vyvezeny 
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z Vídně do Temešváru. Tresty se týkaly také jejich zákazníkŧ. Přistiţený svobodný klient 

se musel s prostitutkou oţenit, ţenatý mohl být stíhán za cizoloţství.
454

 V období 1792 - 

1827 měly být prostitutky na základě řady dekretŧ pod policejním a lékařským dohledem. 

Reglementační opatření veřejné moci měly vést k dohledu nad prodejnými ţenami, které byly 

vybavovány zdravotními kartami a podrobovány lékařským prohlídkám, aby se zamezovalo 

rozšiřování případných chorob. Obavu z pohlavních chorob lze povaţovat za metlu, která 

mohla do jisté míry omezit nelegitimní sexuální styky. Mimomanţelskou sexualitu 

a nelegitimní pohlavní styky si lidé logicky spojovali s nebezpečím nákazy pohlavní chorobou 

a šíření nemoci proto povaţovali za trest za hřích smilstva.
455

 Například boronovi Johannesi 

Nádhernému, který byl známý svými četnými styky s prostitutkami a uchovával si dopisy 

a lístky, které sis s lehkými dívkami vyměňoval, se nakonec jeho vášeň pro veřejné domy 

stala osudnou a sám se nemocí syfilis nakazil.
456

 

Dlouho nebyl známý ţádný skutečně účinný lék na vymýcení syfilis a kapavky. K nalezení 

léku bránilo mimo jiné také zatajování nemocí ze strany pacientŧ, coţ znamenalo nedostatek 

moţností ke zkoumání nemoci pro lékaře. Nakaţení lidé se za pohlavní chorobu styděli, 

protoţe onemocnění bylo povaţováno za daň za smilstvo, odmítali navštívit lékaře a často 

vyhledávali pomoc spíše u pochybných léčitelŧ.
457

 Rakouská monarchie se v dobách 

osvícenského absolutismu snaţila bojovat s prostitucí a s tím spojeným šířením pohlavních 

chorob. V praţské všeobecné nemocnici zaloţené roku 1790 například vzniklo oddělení 

vyčleněné speciálně pro pacienty s pohlavní chorobou.
458

 Zpočátku se syfilis léčila rtutí, 

posléze guajakovým dřevem, lázněmi, horkými koupelemi, roztoky olova, jednou z metod, 

jak se zbavit nemoci a jejího šíření byla také izolace nemocných či jejich vyhánění z měst.
459

 

Jako léčebné metody byly často doporučovány lázně Gräfenberk v rakouském Slezsku, které 

dnes známe jako Lázně Jeseník. Zakladatelem těchto lázní byl otec přírodního léčitelství 

                                                 
454 

LENDEROVÁ, M. a kol. Dějiny kaţdodennosti "dlouhého" 19. století II. díl. Ţivot všední i sváteční. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. str. 161. 
455 

ARRIZABALAGA, J. The Great Pox, The French Disease in Renaissance Europe. London 1997. str. 50-

54. Srov. LENDEROVÁ, M. Chytila patrola. Praha: Karolinum. 2002. str. 27. 
456 

WAGNEROVÁ, Alena a Milena LENDEROVÁ. Bol lásky prodejné: ze ţivota Johannese Nádherného a jeho 

milostných druţek. Praha: Argo, 2013. 
457 

LENDEROVÁ, M. Chytila patrola. Praha: Karolinum. 2002. str. 200. 
458 

LENDEROVÁ, M. Chytila patrola. 2002. str. 197-198. 
459 

DIVIŠOVÁ, B. Francouzská nemoc v konsiliární literatuře 16. století. Disertační práce. Praha: Ústav dějin 

lékařství a cizích jazykŧ 1. LF UK. 2016. str. 101 – 102. Srov. PORTER, R. Největší dobrodiní lidstva: historie 

medicíny od starověku po současnost. Praha: Prostor, 2001. str. 192-194. 



120 

a hydroterapie Vincenc Priessnitz,
460

 mezi jehoţ léčebné metody patřilo balení pohlavních 

orgánŧ postiţených nemocí do mokrých pláten. 

Lékař a významný balneolog Emanuel Kapper vydal roku 1871 v praţském nakladatelství 

Mikuláš & Knapp knihu Tajné nemoce zaviněné a nezaviněné a osobní ochrana pro obé 

pohlaví: prostonárodní vysvětlení se zvláštním zřetelem na řádnou pomoc. Uţ podnadpis 

„prostonárodní“ dává tušit, ţe šlo o příručku určenou laickým čtenářŧm. Kapper se zabýval 

jak otázkám vzniku nákazy, tak i prevencí před pohlavními nemocemi. Popisoval vybrané 

choroby a obtíţe s nimi spojené, věnoval se otázce hygieny.
461

 Pozornost věnoval Emanuel 

Kapper zejména jiţ zmiňovaným chorobám syfilis a kapavka, dále zmiňoval zánět ţláz 

či varlat, vředy, svědivost pohlavních orgánŧ, nemoc močového měchýře, neplodnost, 

impotenci, záměty a vředy, problémy spojené s menstruací i onanii. Nemocnému doporučoval 

kromě hygieny také střídmou stravu sloţenou z krupice, rýţe, ovoce, mléčných a moučných 

výrobkŧ. Před jedem venerických nemocí, který pronikl pod kŧţi, radil čtenářŧm jako 

ochranu výtah z dubové kŧry s lihem nebo roztok chlorového vápna. Roku 1876 vyšla 

Kapperova kniha s obdobným názvem Tajné nemoci obého pohlaví jak poznati a léčiti, 

a jak předejíti zlu. Pohlavní nemoci zde rozděluje na dva základní druhy: nemoci, které 

vznikly nákazou, a za druhé nemoci, které vznikly takzvaným prohřešením proti zákonŧm 

přírody, neduţivostí nebo zneuţíváním pohlavního pudu. Do druhé skupiny nemocí řadil 

například onanii.
462

 Autor i v této knize popisuje nejčastější nemoci ţen i muţŧ (kapavka, 

příjice neboli syfilis, slizotok, rŧzné záněty, vředy, nepravidelnosti menstruace apod.), jejich 

vznik a zpŧsob léčení. 

Pohlavním nemocem se věnuje také kapitola knihy Člověk a jeho poměr k přírodě, která vyšla 

v Praze roku 1879. Autor, podepsaný jako Dr. V. K. Stručně popisuje prŧběh a příznaky 

nemocí i zpŧsoby léčby. Jako nejčastější pohlavní nemoc muţŧ uvádí kapavku. Popisuje 

příznaky tohoto onemocnění u muţŧ (zánět, vytékání hnisu z močové trubice, otekliny, 

zimnice) a na rozdíl od Kappera popisuje kapavku i u ţen (jako příznaky uvádí svrbění, zánět, 

pocit pálení při močení, bělotok, atd.). Dodává, ţe u ţen je prŧběh nemoci mírnější. K léčbě 

je zapotřebí střídmost, dodrţování diety, omývání pohlavních orgánŧ vlaţnou vodou nebo 

mlékem. 
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Jako typicky ţenskou pohlavní nemoc uvádí tzv. bělotok, příčinu tohoto problému vidí 

v náhlých přechodech z tepla do zimy, nepohodlném oblečení, přílišném tančení, předčasném 

„milkování“, jako další dŧvod uvádí také těţký porod.
463

 Coby léčebnou metodu doporučuje 

zejména časté mytí a také „vystřikování“ pochvy anebo houbu namočenou v tekutině 

vloţenou do pochvy. Samostatnou kapitolku věnuje nemoci syfilis neboli přijíce. Syfilis 

popisuje jako nákazu, která vznikne obcováním s nakaţenou osobou. Jako ochranný 

prostředek doporučuje mytí pohlavních údŧ vínem, octem nebo citronovou šťávou. Shodně 

jako u dalších autorŧ zabývajících se tématem pohlavních nemocí, je i u Kappera představa 

zlepšení následkŧ nemoci spojena se střídmým ţivotem, přísnou dietou a zvýšenou 

hygienou.
464

 

Téma dospívání 

S pojmem dospívání byla spjata především představa fyzického dozrávání, tato etapa 

probíhala podle soudobé literatury prŧměrně mezi 14. a 16. rokem u dívek a mezi 

16. a 18. rokem u chlapcŧ. Dospívání, dnes také běţně označované termínem puberta, patřilo 

a patří mezi ţivotní období kaţdého člověka. Rozdělování ţivotních etap se odráţelo 

jak v dobové pedagogické literatuře, tak i v tzv. domácích lékařích, populárně-naučných 

výchovných spisech či výkladových slovnících. Slovo puberta se v 19. století ještě běţně 

nepouţívalo. Ve Slovníku cizojazyčném Františka Bačkovského heslo „puberta“ odkazovalo 

na dospělost.
465

 Ve Stručném slovníku paedagogickém Josefa Kliky a Josefa Sokola sice 

najdeme termín „pubertita“, avšak je u něj  pouze odkaz na heslo „dospělost pohlavní.“
466

 

V Ottově slovníku naučném je popsán termín „pubertas“ pouze stručně jako dospělost 

a uvedeny jsou zde i německé podoby Mannbarkeit, Pubertät.
467

 

V Ottově slovníku naučném z let 1888 - 1909 je dětství a dospívání rozdělováno do několika 

etap. Autorem hesla „dítě“ byli čeští lékaři Josef Reinsberg, Bohdan Neureutter, Karel 

Chudoba, pedagog Josef Šauer z Augenburku a ekonom Jiří Tišler.
468

 Dočteme se zde, 

ţe ve 12 aţ 14 letech se rozvíjí rozum, začíná se tvořit také mravní charakter, v jehoţ 
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formování hraje velkou váhu výuka dějepisu a náboţenství.
 

Autoři hesla se domnívají, 

ţe oproti době „jinošské a panenské“ převaţuje hravost a bezstarostnost. Upozorňují také, 

ţe mimo školu by děti tohoto věku neměly zahálet a zŧstávat bez dozoru. Období dospívání 

se v Ottově slovníku vymezuje věkem okolo čtrnácti let. U dívek se pozná první menstruací, 

u chlapcŧ podle autorŧ nelze pohlavní dospělost přesněji určit.
469

 Mezi sekundární pohlavní 

znaky doprovázející dospívání chlapcŧ řadili autoři změny hlasu a zesílení kostry, u dívek 

rozšiřující se pánev a zbytňující se bradavky. Období okolo 14 - 22 let často neslo označení 

věk jinošský či panický/panenský. Soudní lékař Josef Reinsberg napsal mimo jiné také 

příspěvek k heslu „panenství“, které zde jiţ ale není vymezeno jako období ţivota, nýbrţ jako 

tělesný stav ţeny před prvním pohlavním stykem.
470

  

Lékař a spisovatel Josef Pečírka se v knize Domácí lékař kromě rŧstových změn 

dospívajícího těla věnoval také psychickým proměnám a popudlivosti dospívající mládeţe. 

Rozlišoval věk mladický a panický. Za „věk mladický“ povaţoval u děvčat období 7 – 14 let, 

u chlapcŧ od 7 do 16 let. Následuje „věk panický“, který nastává podle Pečírky u chlapcŧ 

ve věku 16 aţ 24 let, u dívek 14 aţ 20 let. Toto období spojuje s rozvíjející se schopností 

rozmnoţování a v této souvislosti nevynechal zmínku o probouzejícím se pohlavním pudu. 

Doporučoval dospívajícím zaměstnání a pohyb, aby pohlavní pud neprocitl příliš brzy. 

Mládeţi doporučoval výţivnou stravu, tělocvik, volný oděv, dostatek spánku a čerstvý 

vzduch.
471

  

„Dospělost pohlavní nejznačnější ţivotní měna mladosti, ve které pud pohlavní se stal 

periodickou hotovostí podnětovou snahy po uvolnění zvláštního nového napětí v plodidlech 

a tím případně na zplození nových jedinců stejnorodých (dětí). Probuzení pudu pohlavního 

čili počátek plodnosti (pubertity) počíná u nás u ţenského pohlaví mezi 13. a 16. rokem, 

u muţského pohlaví r. 14 – 18 (…)“
472

 Těmito slovy začíná výklad hesla „dospělost pohlavní“ 

ve Stručném slovníku pedagogickém. Autor hesla Jan Kapras upozorňoval na probouzení 

pohlavního pudu a s tím spojený počátek plodného období. Následoval popis somatických 
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změn dospívajícího těla i proměnlivosti nálad. Ţenská pohlavní dospělost je zde určena 

menstruací (čmýrou). Autor vysvětloval, ţe dospívající ţenské tělo se stává plnější a oblejší, 

zvětšují se prsa i bradavky. Dále popisoval bolesti zad, beder a břicha spojené s příchodem 

menstruace a také sentimentální nálady dívek a jejich probouzející se touhu po lásce 

a po milenci. Dospívajícím hochŧm se podle výkladu upevňují svaly a postava, objevují 

se vousy a změny hlasu. Chlapec si v tomto období vykresluje ideály, myslí na budoucí 

povolání a samostatnost, zatímco dívka jiţ pomýšlí na manţelství. U hesla „jinošství“, které 

je charakterizováno věkem 15-21 let, najdeme opět zmínky o hormonálních změnách 

u chlapcŧ v tomto období, zejména o jisté divokosti a tzv. klackovitosti, dále o probouzejícím 

se pohlavním pudu a znovu je zmíněna dŧleţitost dohledu autorit v tomto choulostivém 

věku.
473

 

Zejména ve druhé polovině 19. století se přímočařejší informace o dospívání, sexualitě 

a lidském těle objevovaly v překladové literatuře.
474

 Americká spisovatelka a bojovnice 

za práva ţen Eliza Bisbee Duffey věnovala v díle What Women Should Know (1873), které 

upravil do češtiny Dr. F. K. pod názvem Co ţeny věděti mají, celou kapitolu výhradně tématu 

pohlavní dospělost.
475

 Duffey popisuje fyziologické rozdíly mezi oběma pohlavími v době 

dospívání. Pohlavní dospělost podle Duffey nastupuje prŧměrně mezi 13. a 15. rokem dívky, 

její tělo se v tomto období začíná zakulacovat a také roste poprsí.
476

 Odmítá mylně kolující 

teorie o tom, ţe ţena by měla být nedostatečně vyvinutým muţem. Naopak upozorňuje na to, 

ţe ţenino tělo je uzpŧsobeno dŧmyslněji neţ muţské, aby snášelo větší extrémy.
477

 V době 

dospívání doporučuje dívkám výţivnou a nedráţdivou stravu, zejména mléko, máslo a vejce, 

naopak málo masitého jídla. Zmiňuje také dŧleţitost přirozeného pohybu.
478

 V dobových 

periodikách se kniha dočkala uznání za svou uţitečnost pro mladé dívky a doporučoval 

ji i Časopis lékařŧ českých: „Kniha tato podstatně liší se od podobných broţur, 

jeţ v posledních několika letech ojevily se na literárním trhu českém. Po přečtení kaţdé 

kapitoly zůstává příjemný dojem, ţe autorce jedná se o potřebné poučení dívky, zejména 

o pohlavní fysické funkci a ţenském úkolu ţeny a ne o napjetí a podráţdění nevědomé dívčí 

                                                 
473 

KLIKA, J.; SOKOL, J. Stručný slovník paedagogický, 2. díl. Praha 1893. str. 546. 
474 

LENDEROVÁ, M. a kol. Ţena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: NLN, 2009. str. 233. 
475 

DUFFEY, E. B. Co ţeny věděti mají. Praha. 1900 str. 26-36. 
476 

DUFFEY, E. B. Co ţeny věděti mají. Praha. 1900 str. 17-18. 
477 

„Je ţena nevyvinutým muţem? Podobná teorie je nesmyslnou. Fysická ústrojí ţenina, její funkce a schopnosti 

čelnější a různorodější. Tato je podrobena větším extrémům bolestí a radostí.“ DUFFEY, E. B. Co ţeny věděti 

mají. Praha: J. Pelcl, 1900. str. 13-14. 
478 

DUFFEY, E. B. Co ţeny věděti mají. Praha. 1900 str. 19. 



124 

mysli,“
479

 dočteme se v časopise Ţivot: list pro výchovu v rodině, škole a společnosti. 

O oblíbenosti spisu vypovídá také fakt, ţe do roku 1922 vyšlo třikrát. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe dospívání mŧţeme v prŧběhu 19. století najít pod označením 

dospělost pohlavní, i kdyţ z právního hlediska se o dospělost podle občanského zákoníku 

do 24 let ještě nejednalo. Odborníci v populárně-naučných publikacích popisovali fyzický 

vývoj dospívajícího těla, psychické změny a upozorňovali, čeho se v době dospívání 

vyvarovat Lékaři i pedagogové se totiţ shodovali, ţe jde o choulostivé období v lidském 

ţivotě, kdy je zapotřebí dbát nejen na výchovu a dohled, ale také na zdravý ţivotní styl 

a správnou výţivu. U většiny autorŧ se objevuje zmínka o probouzejícím se pohlavním pudu 

a sklonech mládeţe k tzv. tajném hříchu neboli masturbaci. Výkladové slovníky také 

vymezovaly pojem pohlavní dospělost věkově. Ne vţdy se autoři ve vymezení věkové hranice 

plně shodli, ale lze říci, ţe se podle dobových příruček jednalo o období zhruba 14 aţ 20 let. 

Autoři často zmiňovali jedno z největších nebezpečí číhající na mládeţ v dospívajícím věku – 

tzv. samoprzeň, sebeprznění, onanii. Onanie byla označována za nebezpečný hřích, proto 

se v 19. století stávala častým tématem výchovných příruček. Pedagogové i lékaři varovali 

před škodlivostí této neřesti a negativním dopadem na organismus.
480

 Doporučovali rodičŧm, 

aby jako prevenci bránili dětem stykŧm s podezřelými kamarády, nenechávali chlapce 

ani dívky dlouho leţet v teplé posteli, neponechávali je dlouho bez dozoru a ustavičně 

je zaměstnávali, aby neměli čas na „darebnosti“.
481

 Zabránit tomuto zlozvyku bylo v zájmu 

vychovatelŧ, rodičŧ, lékařŧ i kněţích. Lékařská a pedagogická literatura vykreslovala 

masturbaci jako nebezpečný a zhoubný zlozvyk, který má negativní vliv na zdraví. 

Výraznější pozornost byla období dospívání a jeho specifikŧm věnována aţ ve století 

dvacátém. V 1. polovině 20. století jiţ dospívání najdeme častěji pod označením puberta. 

Například učitel a předseda nakladatelství Dědictví Komenského Miloslav Skořepa napsal 

dílo přímo nazvané Puberta (1928) a ve třicátých letech vydal mimo jiné spis nazvaný 

Pohlavní výchova naší mládeţe (1932). Pohlavní výchově v dospívání, výchově k rodičovství 

se věnoval také učitel a literární historik Zdeněk Záhoř, autor knih s tematikou sexuální 

výchovy pro děti, rodiče i vychovatele.
482
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Poučení o menstruaci 

Mezi přední znaky dospívání patří u dívek první menstruace. Lékaři, přírodovědci, autoři 

zdravotnických příruček i další vzdělanci se v minulosti zabývali otázkou pŧvodu i příčiny 

menstruačního cyklu. Kladli si otázky, proč ţena menstruuje, jak dlouho trvá cyklus, jaká 

je souvislost měsíčního krvácení s těhotenstvím a podobně. V některých kulturách byla 

menstruace spojována s magií a mystikou, jinde se naopak stala tabuizovaným tématem. 

Křesťanské náboţenství například povaţovalo menstruující ţenu za nečistou.
483

 Ve Třetí 

knize Mojţíšově se píše: „ Kdyţ má ţena výtok, totiţ svůj pravidelný krvavý výtok, bude 

v období svého krvácení nečistá sedm dní. Kaţdý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý 

aţ do večera. Všechno, na čem by leţela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, 

na čem by seděla, bude nečisté.“ (LV 15, 19-24) Za nečistou byla tedy povaţována nejen 

menstruující ţena, ale také ten, kdo se jí dotkl nebo čeho se dotkla dotyčná ţena. Křesťanská 

tradice také povaţovala ţenu za zodpovědnou z prvního hříchu a podle knihy Genesis byla 

menstruace a porod pro ţenu trestem za Evin prvotní hřích. 

Protoţe po dlouhou dobu nebyla skutečná příčina menstruace vědecky objasněna, kolovaly 

nejrŧznější pověry a rituály spojené s ţenskou periodou. Antický filozof Plinius Starší 

se například domníval, ţe pod vlivem menstruující ţeny víno kysne, pŧda se stává neúrodnou 

a ovoce padá ze stromŧ. Aristoteles zase věřil, ţe pohled na menstruující ţenu zpŧsobí, 

ţe se zakalí zrcadla.
484

 Mnoho kultur v prŧběhu historie dávalo menstruaci mystický význam. 

Například kvŧli opakujícímu se měsíčnímu charakteru a souvislostí s lunárním cyklem bývala 

ţenám přikládána odpovědnost za úrodu.
485

 Věřilo se, ţe menstruační krev obsahuje jedovaté 

a škodlivé látky – coţ dokládá výše Pliniŧv citát o menstruující ţeně kazící ovoce a víno. 

Podobné mýty a omezení, co menstruující ţena smí a nesmí dělat, se šířily středověkou 

i novověkou Evropou a mnohé představy přetrvávaly aţ do 19. a 20. století. Zejména dlouho 
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vydrţela představa o menstruaci jakoţto procesu, při kterém se odvádí škodlivé či jedovaté 

látky z těla. Mezi časté mýty patřila také souvislost menstruace s fázemi Měsíce.
486

 

Aţ do poloviny 19. století nebyl přesně objasněn menstruační cyklus. Lékaři dlouho vycházeli 

z antické představy těla sloţeného z rovnováhy čtyř šťáv (ţlutá ţluč, černá ţluč, krev a hlen), 

která předpokládala, ţe ţena je oproti muţi vlhká a studená, musí tedy z těla vylučovat jednou 

měsíčně přebytečné tekutiny. Ţenský organismus byl povaţován za citlivější, slabší 

a náchylnější k nemocem více neţ muţský. Například německý lékař a anatom Jacob Fidelis 

Ackermann, ţák Samuela Thomase von Sömmeringa, se i na konci 18. století opíral o některé 

Hippokratovy poznatky – například o děloze ţeny jakoţto citlivém orgánu, který je příčinou 

obtíţí a nemocí.
487

 Nové medicínské poznatky přineslo aţ 17. a 18. století. Jak jiţ bylo 

uvedeno výše, nizozemský lékař Reinier de Graaf roku 1672 objevil zrání vajíčka ve folikulu 

a popsal vývoj vajíček a jejich reprodukční význam.
488

 Koncem 18. století začalo být ţenské 

tělo zkoumáno z hlediska jeho reprodukční funkce, ale aţ 40. léta 19. století přinesla přesnější 

objasnění ţenského ovulačního cyklu.
489

 

Mezi vzdělanci panovala představa, ţe menstruace má očistnou funkci a odvádí škodlivé látky 

z těla. V díle Kleinen Schriften Medizinisch-praktische Inhalts (1797) tento názor vyjádřil 

i rakouský lékař a zakladatel veřejného zdravotnictví Johann Peter Frank, který menstruaci 

nazýval Monatliche Reinigung, tedy měsíční čištění, očista. Frank se ještě na sklonku 

18. století domníval, ţe cyklicky se opakujícím krvácením se ţenské tělo zbavuje 

přebytečných šťáv. Lékaři předpokládali, ţe menstruační tekutiny těhotné ţeně slouţí 

k vyţivení plodu, čímţ si vysvětlovali ztrátu menstruace během gravidity. Existovala také 

představa, ţe z menstruační krve se v těle těhotné ţeny po porodu stává mléko.
490

 Italský 

lékař Luigi Galvani aţ ve druhé polovině 18. století objevil, ţe menstruační krev má pŧvod 

v děloze a nikoli v pochvě, jak se většina anatomŧ do té doby domnívala.
491

 Bohuţel stud 

a pruderie často bránily ţenám nechat se v případě ţenských obtíţí vyšetřit lékařem, 

coţ zákonitě vedlo k tomu, ţe rozvoj ţenského lékařství pokulhával. I přes nové objevy 

                                                 
486 

Vyvrací například KŘÍŢEK, F. Pravá pomoc v těhotenství, při porodu, v šestinedělí a při ţenských nemocech. 

Sbírka uţitečných pravidel a naučení pro pohlaví ţenské. Ku prospěchu pomocnic při porodu, jakoţ i bedlivých 

matek. Praha. 1875. str. 29; DUFFEY, E. B. Co ţeny věděti mají. Praha. 1900 str. 28. 
487 

TINKOVÁ, D. Tělo, věda a stát. Praha. 2010. str. 79-80. Srov. ACKERMANN, J. Über 

die körperliche Verschiedenheit des Mannes vom Weibe außer den Geschlechtstheilen. Koblenz. 1788. str. 133 
488 

LENDEROVÁ, M. RÝDL, K. Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století. Paseka. 2006. str. 31 
489 

LENDEROVÁ, M. et al. Ţena v českých zemích od středověku do 20. století. Vydání 1. Praha: NLN. 

2009. str. 49-50. 
490 

FRANK, J. P. System einer vollständigen medicinischen polizey. TINKOVÁ, D. Tělo, věda a stát. Praha. 

2010. str. 189. 
491 

GALVANI, L. Lezioni inedite di osteologia.Bologna. 1988. Srov. TINKOVÁ, D. Tělo, věda, stát. Praha. 

2010. str. 189. 



127 

zŧstávaly fyziologické stavy těla ţeny nadále obestřené notnou dávkou tajemství 

a i v 19. století převládala představa, ţe menstruace představuje čištění těla. Ve druhé 

polovině 19. století se i mezi laickou veřejnost dostávaly nové vědní poznatky a lidé 

se v tzv. domácích lékařích mohli ve stručnosti dočíst, jak funguje menstruační cyklus a jaký 

je jeho význam pro reprodukci.
492

  

Lékaři popisovali, ţe tzv. měsíční tok nastává v pravidelných periodách a projevuje 

se „krvotokem z rodidel ţenských.“ Objevovaly se popisy stavŧ spojených s příchodem 

menses, jako jsou bolesti, nevolnost, bledost, závratě, únava a křeče. K léčbě bolesti odborníci 

doporučovali teplé vlhké obklady, odpočinek či slatinné lázně. První menstruace nastávala 

u dívek podle dobových zdravotnických příruček prŧměrně mezi 14. a 16. rokem. Například 

Ve Slovníku lékařském se uvádí 15. aţ 16. rok začátku první menstruace.
493

 Čeněk Kříţek 

povaţuje za období první menstruace věk okolo 14. roku.
494

 Podle Emanuela Kappera začíná 

cyklus v období mezi 12. a 18. rokem ţivota ţeny.
495

 Perioda byla povaţována za známku 

pohlavní dospělosti u ţeny. 

Tabu týkající se mluvení o menstruaci na veřejnosti platí vlivem dlouhodobých kulturních 

konvencí ve společnosti dodnes, přestoţe dnešní společnost ji jiţ chápe jako přirozený proces 

ţenského těla. V rŧzných kulturách světa je ale menstruace dodnes chápána rŧznými zpŧsoby. 

Některé kultury připisovaly a připisují menstruaci aţ magickou moc a první menstruaci 

oslavují jakoţto zdroj plodnosti. Na druhé straně stojí postoj, kdy je menstruující ţena (či její 

okolí) povaţována za nečistou. Kupříkladu ţidovské ţeny se po menstruaci musí očistit 

v mikve, u některých přírodních národŧ je ţena po čas menstruace vyloučena 

ze společenského ţivota. Menstruace byla (a někdy stále je) tabu především v patriarchálních 

společnostech, naopak matriarchální společnosti uctívají ţenské tělo i menstruaci.
496
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4 PŘÍSTUPY K POHLAVNÍ OSVĚTĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Úvodem této kapitoly se ve stručnosti podívejme na vývoj cílené pohlavní výchovy. Lze říci, 

ţe sexuální osvěta probíhala v rŧzných historických epochách odlišně, a to v závislosti 

na formě vztahŧ mezi dítětem a dospělým a také na struktuře dané společnosti. Obsah pojmŧ 

pohlavní výchova, sex, milostné vztahy a intimita je utvářen danou kulturou a společností. 

V 19. století ovlivňoval chápání těchto slov soubor společenských pravidel a konvencí, které 

upřednostňovaly nevinnost, zboţnost, zamlčování intimních témat a stud. Kamil Janiš 

se domnívá, ţe sexuální výchova probíhala v určité podobě či v jistém smyslu vţdy, 

ale teprve ve 2. polovině 19. století získávala konkrétnější podobu. Podle Janiše se rozvíjela 

od pohlavní výchovy, přes výchovu k partnerství, manţelství a rodičovství aţ po rodinnou 

výchovu a výchovu ke zdravému zpŧsobu ţivota.
497

 První konkrétnější podobu sexuální 

osvěty mŧţeme vypozorovat u výše zmíněných filantropistŧ, kteří vycházeli z myšlenek 

J. J. Rousseaua, prosazovali názornost a praktické znalosti uţitečné pro ţivot, coţ se projevilo 

i v oblasti, kterou bychom dnes mohli označit jako sexuální výchova.
498

 

Vědecké objevy v 18. a 19. století vedly ke zvýšenému zájmu o tělo a s tím spojenou 

sexualitu, avšak prudérní společnost se snaţila o tabuizaci intimních témat, a to zejména 

formou varování, zastrašování nebo záměrným mlčením o otázkách vázaných k pohlavnosti. 

Tato varování společnosti se objevovala především před předčasným propuknutím pohlavního 

pudu u dětí a mládeţe, před rychlým šířením pohlavně přenosných nemocí a domnělými 

zdravotními komplikacemi zpŧsobenými onanií nebo předčasnou či nadměrnou sexuální 

aktivitou. Často se objevovalo upozornění, ţe nestřídmým a zhýralým sexuálním ţivotem 

si lidé přivodí fyzické či psychické potíţe. Zastrašování mládeţe s cílem odvrátit pozornost 

od lidské sexuality se promítalo na stránky dobových výchovných, populárně-naučných 

a osvětových zdravotnických knih. Společnost výrazně brojila zejména proti zmíněné onanii 

dětí a mládeţe, se kterou se údajně pojily zdravotní komplikace a slabomyslnost. 
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Devatenácté století se vyznačovalo převáţně mlčením o sexuálních tématech. Ve střední 

Evropě panovala značná pruderie.
499

 O sexualitě se otevřeně nemluvilo a výsledkem byla 

nevědomost a naivita mladých lidí, především dívek, o pohlavním ţivotě. K dokreslení 

dobového puritánského přístupu mŧţeme uvést jako příklad anglickou příručku pro ţeny 

z roku 1894, kterou sepsala Ruth Smythers, manţelka reverenda L. D. Smytherse. Svatební 

den označuje autorka za nejšťastnější a zároveň nejstrašnější v ţivotě ţeny. K tématu svatební 

noci psala čtenářkám varování, které bychom přeloţili následovně: „Nikdy by nemělo 

upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manţelství: dávati se musí pomalu, zřídkakdy, 

a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, ţe manţelství stane se prostorem pro ukájení 

ţivočišných tuţeb.“
500

 Autorka přistupovala k sexuálnímu aktu pouze jako k prostředku 

k plození dětí. Doporučovala ţenám, aby se snaţily v prŧběhu manţelského ţivota frekvenci 

sexuálních stykŧ sniţovat, nejlépe ho provozovaly v naprosté tmě bez náznakŧ sexuálního 

vzrušení. 

Také v krásné literatuře se zpravidla objevovaly jen pouhé náznaky, případně vynechávání 

erotických či „oţehavých“ scén. Témata spojená s erotikou, pohlavním ţivotem 

či mimomanţelskou sexualitou čelila kritice a samozřejmě také cenzuře a byla dlouhou dobu 

na okraji veřejného společenského zájmu. Je však třeba zmínit, ţe svět literárních hrdinŧ často 

kontrastoval s reálným ţivotem spisovatelŧ. Například Máchŧv soukromý deník, který 

dešifroval Jakub Arbes na konci 19. století, byl plný popisŧ intimních scén s jeho milenkou 

Lori Šomkovou.
501

 

Ve druhé polovině 19. století se v popularizačních příručkách podrobněji objevovala témata 

jako fyzický vývoj lidského těla, změny spojené s dospíváním chlapcŧ a dívek, hygiena těla. 

Začínala se objevovat kritika zamlčování intimních témat před dětmi. U propagátorŧ sexuální 

osvěty se shodně objevovala myšlenka, ţe samostatné zjišťování informací o pohlavním 

ţivotě mŧţe přinést více škody neţ rozumné a srozumitelné vysvětlení od rodičŧ, vychovatelŧ 

či učitelŧ. Na konci 19. století se setkáme nově s pojmem sexuální didaktika. Ottŧv slovník 

naučný ji označuje jen velmi stručně jako didaktiku, která „má zřetel k různostem obého 

pohlaví a dle nich, co kterému se hodí, vybírá a utváří.“
502

 Sexuální didaktika se tedy podle 
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autora hesla věnovala spíše rozdílnostem mezi muţi a ţenami, nedočteme se, 

ţe by se sexuální didaktika zabývala metodami a formami sexuální výchovy. 

Aţ na přelomu 19. a 20. století spolu s uměleckou modernou začala být veřejně tematizována 

do té doby tabuizovaná témata, mezi která patřila erotika, sexualita, pohlavní styk a tělesnost. 

Pedagogové se snaţili prosadit, ţe nevinnost netkví v nevědomosti o sexualitě, ale v mravném 

zpŧsobu myšlení a pravdivém poučení. V souvislosti s diskusemi o zrušení reglementace 

prostituce a snahou o potírání pohlavních chorob se zvýšil počet zastáncŧ sexuální osvěty 

ve školách. 

Téma sexuality a pohlavní osvěty se na konci 19. století dostává na scénu v jasnějším světle, 

a to zejména vlivem palčivých společenských problémŧ, jako je jiţ zmíněné šíření pohlavních 

chorob, nechtěné těhotenství a prostituce. Revoluční změnu v pojímání sexuality znamenala 

také kniha německého neurologa a psychiatra Richarda von Kraft-Ebinga Psychopathia 

sexualis (1886), která se zabývala zejména sexuálními odchylkami.
503

 Kraft-Ebing vycházel 

z toho, ţe souloţ by měla vést k rozmnoţování, tudíţ za perverzní povaţoval jakýkoli odklon 

od tohoto cíle. Počátkem 20. století začaly být odborně zkoumány aspekty lidské sexuality 

a lidského sexuálního chování. Za prŧkopníky sexuologie jako vědeckého oboru 

lze povaţovat švýcarského psychiatra Augusta Henriho Forela
504

 a Angličana Henryho 

Havelocka Ellise.
505

 Forel přisuzoval sexuální pedagogice velký význam a domníval se, 

ţe sexuální výchova by měla probíhat jak ve škole, tak i v domácím prostředí. Navrhoval, 

aby se jiţ čtyřletým dětem na zvídavé otázky o jejich zrození odpovídalo, ţe dítě roste 

pod matčiným srdcem, avšak v ţádném případě nedoporučoval přítomnost dětí u porodu. 

Navrhoval začít vysvětlením oplodňování rostlin, poté rozmnoţování zvířat a následně 

vysvětlit rozmnoţovaní lidí a přiměřeně věku dítěte výklad doplňovat.
506

 Významnou 

osobností na polí zkoumání sexuality byl také německý dermatovenerolog Ivan Bloch, autor 

obsáhlé studie Das Sexualleben unserer Zeit (1907) a zakladatel časopisu Zeitschrift für 

Sexualwissenschaft, který bývá díky své aktivní publikační činnosti označován za „otce 

sexuologie“.
507

 Na počátku 20. století ovlivnil celospolečenský náhled na sexualitu také 
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rakouský lékař a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud a jeho následovníci. Přestoţe 

některé Freudovy teorie nebyly vědecky potvrzené, vděčíme mu za odtabuizování celé řady 

sexuologických témat, včetně dětské sexuality, otázky sexuálního pudu a libida.
508

 

Tzv. sexuální medicína, později sexuologie, se v českých zemích formovala aţ těsně před 

první světovou válkou.
509

 

Počátkem 20. století se i v českých zemích ozývaly hlasy volající po odborné sexuální osvětě, 

stoupala kritika přehnané pruderie a zatajování informací před dětmi. Pohlavní výchova 

začala být vnímána jako prostředek zvyšování všeobecné mravnosti, prevence prostituce 

a pohlavních nemocí.
510

 O nutnosti sexuální osvěty se zmiňovala mimo jiné i česká periodika 

zaměřená na výchovu. V článku Pohlavní výchova mládeţe v časopise Ţivot: list pro výchovu 

v rodině, škole a společnosti (1904) autor podepsaný iniciálami F. K. upozorňuje na mravní 

škody zpŧsobené „tajnŧstkářstvím“ a nastolil otázku, jak a kdy by mělo probíhat rozumné 

pohlavní poučování mládeţe. Zastává názor, ţe dospívajícím chlapcŧm i dívkám by mělo být 

poskytnuto „zdravé a přirozené vědění“. Odkazoval mimo jiné na myšlenky pedagoga 

a zakladatele filantropina v Schnepfenthalu Christiana Gotthilfa Salzmanna,
511

 který 

jiţ na konci 18. století doporučoval pohlavní osvětu. Své myšlenky o dŧleţitosti pohlavní 

výchovy autor článku opíral o názory zahraničních autorŧ, jako jsou například Elisa 

B. Duffey, Ellen Key, Elisabeth Blackwell či Seved Ribbing, kteří se shodovali, ţe přirozené 

a přiměřené poučení mládeţe o pohlavních otázkách je nezbytné.
512

  

Na počátku 20. století se nově setkáme s pojmem sexuální pedagogika, která měla za úkol 

vychovat člověka pro zdravý pohlavní ţivot a převzít kontrolu nad tím, aby pohlavní pud 

nezabloudil „na scestí“. Dále měla pŧsobit jako prevence pohlavních chorob, chránit před 

pohlavním poblouzněním a mimomanţelskými styky a poskytnout osvětu týkající se hygieny 

a střídmého ţivotního stylu.
513

 Pedagog Karel Štech
514

 v článku Otázka pohlavní výchovy 

pro periodikum Naše doba přiznává, ţe otázka kdo, kdy, jak a do jaké míry má pohlavní 

poučení poskytnout, je ještě na počátku 20. století stále předmětem sporŧ. Sám doporučoval 
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základní poučení před hranicí 12 let věku dítěte a další osvětu okolo 17 let, neboť toto období 

povaţuje za choulostivé z hlediska začínajících pohlavních stykŧ. První informace by podle 

Štecha měly děti získat v domácím prostředí od rodičŧ, protoţe se tak ale ve většině případŧ 

nedělo, zaujímala místo prvního rádce v oblasti sexuality škola.
515

 Po roce 1918 se v českém 

školství uplatňoval pojem „výchova pohlavní“. Tato výchova probíhala zpravidla formou 

přednášek z úst lékaře či jiného odborníka, které byly zaměřené zejména na poučení 

o biologických rozdílech mezi muţem a ţenou a popis pohlavního ústrojí. V případě potřeby 

mohl také učitel promluvit s ţákem na toto téma soukromě, avšak lze se domnívat, ţe v praxi 

k tomu málokdy docházelo.
516

  

Po první světové válce vyvstala potřeba sexuální výchovy v jiném světle. Ve válečném 

období vzrostlo promiskuitní chování a prostituce, ale i znásilňování a šíření pohlavních 

chorob. K zabránění rozšiřování tohoto neţádoucího chování měla slouţit právě pohlavní 

osvěta. V období první republiky měl významný podíl na propagaci sexuální výchovy 

sociolog a první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v jehoţ osvětových 

přednáškách byla dŧleţitost pohlavní osvěty jedním z hlavních témat.
517

 Vnímal pohlavní 

výchovu jako prevenci mravního úpadku, prostituce a předčasného zájmu o sex. 

Sexuální výchově a výchově k rodičovství se ve 20. letech 20. století intenzivně věnoval také 

učitel a literární historik Zdeněk Záhoř.
518

 Další významnou osobností na poli české 

sexuologie byl lékař Josef Hynie, který stál v letech 1934 - 1974 v čele praţského Ústavu 

pro studium pohlavnosti. Tento ústav byl zaloţen uţ v roce 1921 při lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy a stal se tak nejstarším sexuologickým univerzitním pracovištěm na světě. 

Ve své výzkumné, intervenční a osvětové činnosti pokračuje dodnes.
519

 

Po druhé světové válce byla do výuky na devítiletých školách zařazována tzv. výuka 

k rodičovství. Učební látka nebyla součástí školních osnov, ale byla realizována formou 

přednášek pro ţáky, a dokonce i pro rodiče, jejichţ obsah se soustředil na anatomii, fyziologii 
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a hygienu. V 70. a 80. letech nezaznamenáme výrazné změny v oblasti pohlavní výchovy, 

kromě změny názvu na výchovu k manţelství. Aţ ve druhé polovině 90. let se v českém 

školství hovoří o sexuální výchově jako součásti výchovy ke zdraví.
520

 Ţáci základních škol 

měli kromě všestranné orientace v problematice aktivního zdraví získat také základní 

poznatky v oblasti lidské sexuality, aby se dokázali vyvarovat rizikovým formám sexuálního 

chování a odpovědně se rozhodovat v oblasti sexuálního zdraví.
521

 Mezi základní cíle 

sexuální výchovy dnešní doby patří předávání přiměřených znalostí o anatomii pohlavních 

orgánŧ, fyziologii, psychologii a etice sexuality a také naučit se pojímat sexualitu jako součást 

ţivota. 

Shrneme-li informace z úvodní části této kapitoly, zjistíme, ţe snahy o pohlavní osvětu 

a „odtajnění“ intimních témat před dětmi započaté v 18. století, se prohloubily ve století 

následujícím, a to zejména ve formě vydávání populárně-naučných publikací, které 

tematizovaly lidské tělo, jeho anatomii a vývoj i otázku pohlavního pudu a rozmnoţování. 

Zároveň se ale setkáváme s pruderií, konzervatismem, voláním po zdrţenlivosti a cudnosti, 

znásobenými varováním před pohlavním puzením, onanií a venerickými chorobami. 

V českých zemích se uplatnění osvětových názorŧ filantropistŧ dostávalo do střetu 

s ostychem vyučujících, kněţí i rodičŧ. Naráţíme tedy na jedné straně na snahu 

zprostředkovat laické veřejnosti poznatky o lidském těle, jeho funkcích a rozmnoţování 

a s myšlenkou včas poučit děti o sexualitě v souladu s mravným zpŧsobem myšlení, na druhé 

straně je 19. století spojené se zamlčováním témat týkajících se sexu a přepjatým studem. 

Ve 20. století začala sexuální výchova dětí a mládeţe postupně směřovat k pochopení 

odpovědného přístupu k navazování partnerských a intimních vztahŧ a v rámci přípravy 

budoucí na rodinný ţivot byla zařazována do školní výuky. 

4.1 Přístup k sexualitě ve venkovském prostředí „dlouhého“ 19. století 

Odlišný byl přístup k sexualitě ve městech a na vesnici. Lidová slovesnost ovšem přináší 

dŧkazy o tom, ţe v lidovém prostředí se u tématu sexuality přehnaná zdrţenlivost 

neobjevovala. 

Jak jiţ bylo naznačeno, v městském prostředí hrála ve vnímání sexuality roli konvencemi 

zakořeněná pruderie, která platila zejména ve vyšších a středních vrstvách. Jak mohl vypadat 
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vztah k erotice a sexualitě v kaţdodenním ţivotě ve vesnickém prostředí? Na venkově 

a v dolních vrstvách obyvatelstva byla sexuální morálka zpravidla volnější.
522

 Obrázek 

o pohlavním ţivotě lidových vrstev si mŧţeme utvořit zejména díky dílu Karla Jaroslava 

Obrátila, který bývá pokládán za jednoho z prŧkopníkŧ pohlavní osvěty u nás.
523

 Učitel, 

exlibrista a vlastenec Karel Jaroslav Obrátil sbíral lidovou erotickou slovesnost, kterou 

zpracoval do rozsáhlého díla nazvaného Kryptadia, za které se mu však dostalo uznání 

aţ posmrtně. V roce 1906, v době kdy pŧsobil na škole v Uherském Hradišti, se podílel 

na dotazníkovém šetření na Moravském Slovácku zaměřeném na vědomosti o dítěti, jehoţ 

výsledkem měla být publikace Slovácké dítě. Ta se však svého vydání nikdy nedočkala. Tento 

dotazník zahrnoval okruhy témat jako je tělesný i duševní vývoj dítěte, zdraví dětí, zařízení 

školy a vyučovací poměry, sociální postavení a výdělečná činnost dětí, vztahy v rodině 

či abnormality u dětí a v neposlední řadě pohlavní otázka ve škole. Dotazník se mimo jiné 

zabýval také tím, zda se konají opatření proti předčasnému probouzení pohlavní zralosti, jaký 

je názor na pohlavní poučování ve škole či které okolnosti mohou ohrozit pohlavní mravnost 

dětí. Obrátilovým úkolem bylo zaměřit se na témata „Děti v rodině a mezi sebou“ a „Ţivot 

dítěte po celý rok
“.
 Při sběru dat narazil na zajímavý materiál s tématikou sexu a erotiky, 

kterou však nemohl vlivem společenských konvencí do chystaného díla zařadit. Tato 

nasbíraná lidová tvorba se však stala podnětem k jeho dalšímu bádání o pohlavním ţivotě 

lidových vrstev.
524

 Zaměřil se na erotické povídky, anekdoty, písně, básničky či parodie 

básní, popis erotických obyčejŧ i na mluvu týkající se pohlavního ţivota. Údajně sbíral 

lidovou tvorbu tak, ţe obcházel vesnické hospody a zval na pivo toho, kdo byl ochotný 

se podělit o kýţené informace.
525

 

Obrátil shromáţdil lidové slovní projevy a zvyky, které byly dříve skrývané či zatajované, 

protoţe byly spojeny s erotikou, týkaly tělesnosti a pohlavního pudu, případně byly příliš 

hrubé a vulgární. Výrazové prostředky ponechával Obrátil v nezměněné podobě, mohl 

tak ukázat venkovské prostředí co nejvíce autenticky. Čerpal převáţně z oblasti Moravského 

Slovácka a Hané, ale i dalších krajŧ, kde shromaţďoval říkanky, posměšky, hádanky, 

nadávky, české i moravské písničky. Uváděl, ţe „lidé na Hané o pohlavních věcech neradi 
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mluví.“
526

 Došel k závěru, ţe pohlavní údy nebylo zvykem popisovat nahlas, na Hanácku 

například nahrazovali přesné označení intimních partií zájmeny „to, ten oný“.
527

 Z jeho 

poznatkŧ vyplývá, ţe nahé obnaţené tělo vzbuzovalo stud, ţeny například kojily s ňadry 

zakrytými halenou, přestoţe ještě v polovině 19. století některé venkovské ţeny na Valašsku 

a Hané kojily na veřejnosti s odhalenými prsy, aniţ se nad tím někdo pozastavoval.
528

 

Na druhou stranu ale v noci zřejmě slovácké dívky dovolovaly mladíkŧm odhalit tělo více 

neţ za denního světla. „Odkryje-li někdo na Slovácku děvče, je to pro ně velkou hanbou. 

Děvče se zapýří a vypeskuje provinilce, nebo začne studem plakat (…). Potmě však děvče mlčí 

jako pěna, ať se děje cokoliv.“
529

 

Sexuální zkušenosti před sňatkem byly na venkově často tolerovány, pokud byli dívka 

s chlapcem jiţ zasnoubeni nebo existovala naděje na příslib manţelství.
530

 K podobnému 

závěru došel i německý historik Richard van Dülmen, který popisoval „noční zálety“ 

a předmanţelské sexuální zkušenosti zasnoubeného páru ve venkovském prostředí 

uţ pro období raného novověku.
531

 

Pohlavní sbliţování vesnické mládeţe mělo příleţitost k rozpuku zejména na podzim 

a v zimě, kdy si lidé krátili dlouhou chvíli rŧznými zpŧsoby - například se vařily švestky nebo 

pálila slivovice, coţ znamenalo společenskou událost, ale především se konaly muziky, 

masopustní prŧvody, hody a posvícení.
532

 Příleţitost k setkávání obou pohlaví se naskytla 

také při práci o ţních, kde mládeţ pracovala pospolu. Příleţitost k erotickým dobrodruţstvím 

mezi mládeţí se našla také při letních poutích.
533

 Hlavní podmínkou bylo, aby předmanţelská 

pohlavní aktivita nezanechala následky, jinými slovy nemanţelské dítě. Pokud došlo 

k pohlavnímu styku, snaţili se chlapci o přerušovanou souloţ, lidově říkali „na mlatovni 

mlátit a před mlatovňú sa vytrásá.“ Svobodné matky se ocitaly na okraji společnosti jako 
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„padlé“ ţeny, proto se dívky snaţily této ţivotní situaci předejít. Pokud neprovdaná dívka 

otěhotněla, často vyuţívala „zelin“ a jiných přípravkŧ na vyhnání plodu. Na Slovácku 

ale nebyl podle Obrátilova bádání společenského pohrdání ušetřen ani svŧdce padlé ţeny. 

Poměrně častý problém představovalo znásilnění či svedení mladé naivní dívky ve sluţbě, 

které se častokrát stávaly „konkubínami hospodáře“, coţ ne málokdy skončilo právě 

nemanţelským dítětem.
534

 Předmanţelská sexualita byla na vesnici určitým zpŧsobem 

tolerována, nikoli však cizoloţství. To bylo povaţované za těţké provinění. 

V lidových písních nebyly erotika ani milostné vztahy tabuizovaným námětem. Erotická 

témata bývala vyjádřena dvojsmysly, symboly, parafrázemi známých lidových písní 

a humornými metaforami, jak dokládají například sbírky lidové tvorby Jana Jeníka z Bratřic 

z první třetiny 19. století.
535

 V lidové tvorbě byla symbolika ţeny spojena s úrodnou pŧdou, 

zatímco muţ byl ten, který zasívá. Typická byla témata lákání k pohlavnímu styku či popis 

aktu a reakce na něj. Jednou ze symbolik milostného aktu bylo trhání ovoce či rŧţí nebo 

kosení trávy. Setkáme se také s výrazy napájení koní, vymetání komína, lechtání či pískání 

jako symboly pro souloţ.
536

 

Například: 

 Ó mŧj zlatej kominíčku, 

 pojď se mnou do pokojíčku, 

 já ti tam něco povím,  

 abys mě vymet komín.
537

 

Erotická symbolika v lidových písních bývá vysvětlována menší stydlivostí venkovského lidu 

oproti vyšším vrstvám a lidem v městském prostředí.
538

 Ve venkovském prostředí nebyly 

společenské poţadavky tak přísně dodrţovány jako ve městech, lidé byli v bliţším kontaktu 

s přírodou, sexuální morálka byla volnější a mladí lidé měli jednodušší moţnosti k setkávání. 
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Venkovské děti vyrŧstaly v prostředí, kde nezřídka přihlíţely páření či porodŧm 

hospodářských zvířat a patřilo to pro ně přirozeně do koloběhu ţivota. Tuto skutečnost 

si uvědomovali například zmiňovaní filantropisté. V Pařízkově překladu Willaumovy 

Praktické knihy ruční z roku 1790 se dočteme: „Bylo by něco přirozeného, kdyby se tuto 

o počátku zvířat a člověka otázka stala. Proč by dítě nemělo o tom nic věděti? Kdeţto 

to nejmenší dítě ve vesnici pravdu toho očitě co nejspíše nahlídne. Vidí bejky a krávy, hynšty 

a klisny, ovce, psy a kočky se pářiti a mladé roditi. Nemůţeť se mu ta věc zatajiti.“ Autor 

upozornil na skutečnost, ţe vesnické děti jsou často přímými svědky rozmnoţování zvířat 

a navrhoval vysvětlovat jim reprodukci lidí právě na příkladu rození mláďat u čtyřnohých 

zvířat.
539

 

Pohled na sexualitu ve venkovském prostředí je dvojí. Představu idylického, čistého 

a nezkaţeného venkova bortí uvedené sbírky lidové slovesnosti dokazující uvolněnější 

sexuální morálku, předmanţelské sexuální styky dospívající mládeţe, tematizování sexuality 

a mileneckých vztahŧ v písních a básničkách. V lidových vrstvách se děti často stávaly 

přímými svědky rozmnoţování zvířat, nahých těl při koupání či kojení dětí. Navíc zpravidla 

nebyly tolik svázané městskou puritánskou morálkou, ačkoliv i ve venkovském prostředí byly 

děti vedeny ke stydlivosti a počestnosti.
540

 

4.2 Přístup k sexualitě v městském prostředí 19. století 

Městský ţivot byl sice povaţován za rušnější, na druhou stran byla ale také spjat 

s předpokladem zvýšeného dohledu a kontroly. Pruderie a svázanost konvencemi se nejvíce 

projevovala ve vyšších a středních vrstvách. Dŧkazem přepjatého studu panujícího v polovině 

19. století v Praze je reakce na frašku Orel, ryba a medvěd aneb Zakletí princové, která byla 

přeloţena z rakouského originálu od J. A. Gleicha v roce 1843 pro benefici Anny Kolárové. 

Uvedena byla na odpoledním programu Nového divadla v Rŧţové ulici v listopadu 

1843. Český spisovatel, politik a novinář Josef Václav Frič popsal mravní pobouření, které 

divadelní kus vyvolal: „Paničky studem zakrývaly si líce – některé vstávaly a opouštěly 

ostentativně divadlo, a umluvení páni počali hvízdat, bouchat a ztropili vůbec takový rámus, 
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ţe se dohrát nemohlo.“
541

 Při bliţším zkoumání ale vychází najevo, ţe klíčovou roli 

zde zřejmě nesehrával erotický či pobuřující námět, ale jednalo se o řešení zcela jiných sporŧ 

obrozenecké společnosti.
542

 Hlavním účelem pravděpodobně bylo zdŧraznit dŧleţitost 

společenských konvencí a jejich dodrţování. Jak uvádí Dalibor Tureček, obrozenecké divadlo 

bylo zcela podřízené dobovým normám a pruderii. Zajímavý je fakt, ţe oproti poezii i literární 

próze byla česká divadelní tvorba ještě prudérnější. České překlady vídeňských divadelních 

her byly prosté jakýchkoli erotických naráţek. Ve vídeňském divadelním prostředí se láska 

stávala častým tématem, stejně tak erotické motivy, koketerie, nevěra a jiné milostné 

komplikace. V české divadelní tvorbě se ale téma lásky stalo mravní kategorií odpovídající 

soudobým normám, tudíţ téma podvádějícího manţela, ţárlivosti, fyzického kontaktu muţe 

a ţeny či koketerie čeští předkladatelé vídeňských her raději vynechávali. „Nejodváţnější“ 

a zdánlivě erotickou hrou u nás byla ve své době Česká meluzína Václava Klimenta Klicpery, 

ve které se postava víly ukázala v tělovém kostýmu vzbuzujícím dojem nahoty.
543

  

„Ţivot ve městech jest jiný neţ na venkově, upjatější. Zde se nemohou děti nevázaně do libosti 

tolik vydováděti jako na venku. Kdykoliv děti usednou někde ke hře, ohlíţejí se neustále, 

neobjeví-li se brzy instance, která se neustále nad nimi vznáší a kaţdý krok jejich sleduje,“ 

dočteme se například v črtě ze ţivota praţského dítěte uveřejněné roku 1887 v Plzeňském 

kalendáři.
544

 Ve městech byl kladený větší dŧraz na dozor a disciplinaci (nejen) dětí 

a mládeţe, například podle výnosu ministerstva kultu a vyučování z června 1873 se museli 

městští lékaři zaměřovat na kontrolu fyzické kondice dětí a dodrţování školní hygieny. První 

školní lékaři se u nás vyskytovali v Praze, dále v Brně, Teplicích, Karlových Varech, Kolíně, 

Ústí nad Labem, Opavě, Pardubicích a Hradci Králové.
545

  

Měšťanská etika nabádala ke zdrţenlivosti, avšak kaţdodenní realita zjevně byla odlišná. 

Například mecenáš a propagátor ţenského vzdělávání Vojta Náprstek
546

 popisoval v deníku 

svá setkávání a první sblíţení s dívkami. V jeho pozŧstalosti se objevuje vzpomínka na Emílii 

Stadelmannovou z praţské německé úřednické rodiny, která v domě pořádala milostné 

schŧzky a při jedné z příleţitostí zavedla Náprstka do pokoje sluţebných, kde se před ním 
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údajně bez jakéhokoli pobízení svlékla. Náprstek také na základě Emíliiny „koketerie“ 

zpochybnil její sexuální nezkušenost a panenství.
547

 Lze se domnívat, ţe i přes zvýšený 

dohled nad mládeţí nakonec zvědavost, touha po poznání a po zkušenostech převládaly 

nad všeobecným varováním či hrozbou trestu. 

Velká města byla dávána do souvislosti nejen s rozmachem prostituce a šířením pohlavních 

chorob, ale také s volnějšími mravy. Učitel Karel Štech, který mapoval diskusi o pohlavní 

výchově v českém pedagogickém prostředí na konci 19. století, se domníval, ţe pohlavní 

poměry obyvatel se vytvářely přirozeněji ve venkovském prostředí, kde jsou lidé v uţším 

kontaktu s přírodou, neţ ve městech a velkoměstech, kde občané čelí nepříznivým vlivŧm 

na oblast sexuality. Tento názor zastával v článku pro Pedagogické rozhledy a reagoval 

tím na sjezd německé společnosti pro potírání pohlavních chorob v Mannheimu v roce 1907, 

na kterém se řešily otázky pohlavní výchovy mládeţe.
548

 Představu městského prostředí 

spojeného s rušnějším a nestřídmějším ţivotem měli i čeští lékaři konce 19. století. Domnívali 

se, ţe městské děti dospívají rychleji, coţ bylo vysvětlováno tím, ţe ve městech „vychováním, 

dojmy a bujným ţivotem rychleji ţijou neţ na tichém venkově.“
549

 

Štech zastával názor, ţe „pohlavní neřesti byly rozšířeny hlavně v městech a zvláště 

v internátech všech kategorií.“
550

 Město bylo spojeno s ţivotem svázaným konvencemi, 

ale zároveň také s nástrahami ohroţujícími poţadovanou mravopočestnost a nevinnost. Těmto 

„nástrahám“ čelila zejména mládeţ z dolních a niţších středních vrstev, která přicházela 

do větších měst do sluţby. Především venkovské dívky, které se ocitly bez prostředkŧ samy 

v neznámém městě, se staly snadnou kořistí kuplířek. Kuplířky o ně projevily zájem, poskytly 

rady, ubytovaly je, získaly jejich dŧvěru a následně je vyuţily na práci prostitutky.
551

 Na tento 

problém upozornila například Marie Červinková Riegrová
552

, která se zabývala ochranou 

chudé a opuštěné mládeţe. Obávala se, ţe chudým dívkám bez prostředkŧ hrozí mravní 

záhuba, proto apelovala na veřejnou pomoc a ochranu pro tyto mladé ţeny.
553
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4.2.1 Mládež ve městech a prostituce 

Nebylo výjimkou, ţe chlapci ţijící ve městech získali první sexuální zkušenosti u prostitutek. 

I kdyţ ne vţdy s předpokládaným uspokojivým výsledkem, jak dokládá vzpomínka historika 

a spisovatele Josef Šusty, který ve čtrnácti letech s kamarádem navštívil veřejný dŧm 

v Budějovicích, kde ho k jeho překvapení „uvítala přestárlá, do široka vykynulá děvka, 

se zákalem na jednom oku,“ a následně „jiţ nikdy o prostředí prodejné lásky nezavadil.“
554

 

Protoţe u mladých dívek středních a vyšších vrstev byla předpokladem nevinnost 

a předmanţelský styk byl společensky neţádoucí, mladíci touţící po sexuálních aktivitách 

se mohli poohlédnout v ulicích měst či nevěstincích po tzv. prodejné lásce. Kupecký učeň 

František Bašík vyjádřil lítost nad dívkami, kterým na rozdíl od chlapcŧ sexuální aktivita před 

sňatkem tolerována nebyla a kterým „není moţno ukojiti pohlavní nutnost tak jednoduše, jako 

muţům.“
555

 Studenti však nebyli příliš majetní, tudíţ museli vybírat levnější „sluţby“, 

coţ bylo spojeno s vyšším rizikem pohlavně přenosných chorob.
556

  

Lékař, hudební skladatel a v letech 1920 - 1921 ministr zdravotnictví Antonín Prokop 

Procházka si do deníku zaznamenal, ţe na rozdíl od spoluţákŧ odolával pokušení prvních 

sexuálních zkušeností, věřil v lásku a věrnost a věnoval se raději hudbě, neţ společenskému 

ţivotu v hospodách či nevěstincích: „Na vyšším gymnáziu chodili kolegové uţ do bordelů. 

Ale mě tam nedostali. Předně, byl jsem hodně ostýchavý a měl jsem z toho strach; krom toho 

pro samou muziku nedostal jsem se do hospod – a tam (podtrhl LPL) chodilo se z hospod, 

s porcí piva v hlavě. A pak: měl jsme stále nějakou „ideální lásku“, jíţ jsme věrnost sliboval 

a – dodrţoval…“
557

 A dále vzpomínal „... měl jsme své studentské lásky, všecky ideální, byl 

jsme panicem a zůstal jím přes bujný a ţádostivý ţár silného mladého těla a potíţe 

s bouřlivým pudem pohlavním - k prostitutkám mě kamarádi nedostali – měl jsme před nimi 

hnus a odpor – as vést nějakou dívku bylo mi nemoţné pro ideální názor na ţeny...“
558

 

Setkávání dospívajících mladíkŧ s prostitutkami dokládají například paměti Josefa Václava 

Firče.
559

 Johannes Nádherný, bratr baronky Sidonie Nádherné, se například začal setkávat 

s prodejnou láskou uţ v 16 letech. Jeho vztah k prostitutkám byl zajímavý v tom, 
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ţe je povaţoval za individuální bytosti, nikoli pouze prostředek k ukojení sexuálních tuţeb, 

a často uvaţoval o tom, ţe stykŧ s prostitutkami zanechá.
560

 

O tom, ţe lehké ţeny byli pro školní mládeţ lákadlem, svědčí záznam sběratele lidové 

slovesnosti Jana Jeníka z Bratřic: „Dva lehkomyslní studenti ex logica, na místo do své školy 

jíti, toulali se po ulicích, přijdouce v Starých Alejích k jednomu bordelu, spatřili dole jakousi 

kurvinku v domě státi, kteráţ na někoho okolo jdoucího číhala. Tito dva rozpustilí studenti 

počali hned to děvče škádliti a tupiti.“
561

 

Proti pouličním prostitutkám a veřejným domŧm v blízkosti škol protestovali zejména ředitelé 

a učitelé středních škol, aby jejich studenti nebyli vystaveni tomuto nemravnému pokušení 

při cestě do školy. Například v polovině 70. let 19. století brojil proti prostituci v blízkosti 

veřejných míst ředitel Reálného vyššího gymnázia v Chrudimi a ţádal, aby obecní úřad 

zakročil a zabránil tak mravnímu ohroţení mládeţe.
562

 Chlapci však jen stěţí náručím 

prostitutek odolávali, přestoţe jim hrozily přísné tresty č dokonce vyloučení ze školy, 

jak svědčí vzpomínky chrudimských občanŧ. Jeden z nich si například stěţoval na hlučné 

noční návraty mladíkŧ, kteří „vedou hovory, nad nimiţ se zastyděti musí i ten nejotrlejší 

člověk-světák.“
563

 

Samozřejmě nevyhledávali prodejnou lásku jen mladíci, studenti a tovaryši, ale také ţenatí 

muţi, hledající pravděpodobně únik od stereotypního manţelství, naplnění sexuální tuţeb 

nebo únik od jednotvárnosti.
564

 Uvědomovala si to i Magdalena Dobromila Rettigová, kdyţ 

radila ţenám, aby o sebe dbali, jinak muţ „nechav ţenu i dítky doma, po nevěstkách 

rozličných se sháněl.“
565

 Mezi pravidelné zákazníky prostitutek patřili také neţenatí muţi 

středních a vyšších vrstev, kteří neměli dostatečné ekonomické prostředky ke vstupu 

do manţelského svazku, ale i lidé z vyšších vrstev, umělci a intelektuálové, kteří ve veřejných 

domech hledali rozptýlení a zábavu.
566
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V prŧběhu 19. století mohly být prostitutky buď registrované, které provozovaly svou činnost 

v nevěstinci, nebo registrované, ale ţijící volně, a v poslední řadě neregistrované, kterým 

se říkalo „divoké“ a které mnohdy čekaly na zákazníky například na ulici či v dílnách 

řemeslníkŧ.
567

 V menších městech a na vesnicích se řemeslo prostituce příliš nerozšířilo, 

města totiţ nabízela větší anonymitu, více moţností a také vyšší výdělky pro nevěstky.
568

 

O represivní zásahy proti prostituci se v habsburské monarchii zaslouţila jiţ koncem 

18. století Marie Terezie, která při mravnostní policii nechala zřídit výše zmíněné komise 

cudnosti, které měly dohlíţet nad nelegálním provozováním prostituce a kontrolovat městské 

domy. Represivní snahyvšak snahy nevedly k vymýcení prodejné lásky v monarchii, ale spíše 

k jejímu tajnému provozování. 

O reglementaci prostituce se pokoušel Josef II., který odmítl aboliční strategie své matky. 

Veřejné domy se snaţil podřídit policejnímu dohledu a nevěstkám bylo nařizováno 

podstupovat pravidelné lékařské prohlídky.
569

 Skutečným věkem reglementované prostituce 

bylo ale aţ 19. století. Platila zásada, ţe veřejné domy nesměly být například v blízkosti 

veřejných budov, kostelŧ a škol, aby nedošlo k mravnímu ohroţení studentŧ a veřejnému 

pohoršení.
570

 

První sexuální poučení se mohlo dospívajícím městským mladíkŧm dostat nejen od nevěstek, 

ale případně také od bytné nebo od sluţky, a to i přesto, ţe podle trestního zákoníku z roku 

1803 mohla jít sluţebná, jeţ svedla nezletilého příbuzného svého zaměstnavatele, 

aţ na tři měsíce do vězení. A pokud se stalo, ţe neprovdaná dívka otěhotněla během sluţby, 

byla většinou propuštěna.
571

 Přes tato rizika ale k podobným situacím zjevně docházelo.
572

 

Setkáme se tedy s dvojím pohledem na sexuální ţivot a přístup k sexualitě ve městech. 

Na jedné straně bylo městské prostředí spojeno s nebezpečím šíření pohlavních chorob, 

s prostitucí a se sklony k bujarému a prostopášnému ţivotu, na straně druhé ve městech 
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panovala přísnější kontrola dodrţování společenských konvencí, občané měst více podléhali 

dohledu státní moci a zejména pro příslušníky vyšších a středních vrstev bylo typické přepjaté 

lpění na zachovávání morálních pravidel týkajících se sexuality. Také nad dětmi 

i dospívajícími panovala pod taktovkou pruderie větší kontrola a disciplinace, která v sobě 

zahrnovala i kontrolu sexuálního chování a dětské sexuality. 

4.3 Pohlavní osvěta v rodině 

4.3.1 Rodinná výchova v 19. století 

Za základní cíl tradiční rodiny je povaţována zejména reprodukce a předávání hmotného 

i symbolického dědictví z generace na generaci. Zatímco v předindustriálním období se ţena 

na ekonomickém chodu rodiny podílela více, s nástupem industrializace docházelo 

k rozdělení muţských a ţenských úloh a ţena byla více spojována s prostředím domácnosti 

a výchovou dětí. Hlavní funkce rodiny byla reprodukční, dále následovaly funkce výchovná, 

sociální a ekonomická. Rodina také plnila úlohu ochrannou, která však vlivem osvícenských 

reforem do jisté míry ustupovala do pozadí, protoţe otázku bezpečnosti a ochrany přebíral 

stát.
573

 

V běţné rodině devatenáctého století se prŧměrně narodilo 4 - 5 dětí. V období od uzavření 

sňatku aţ do menopauzy rodily ţeny v intervalu zhruba kaţdého dva a pŧl roku.
 574

 Vyšší 

natalita souvisela zejména s nedostatečnou znalostí metod zabránění početí, navíc katolická 

církev jakékoli kontraceptivní snahy odsuzovala. Změny v demografickém chování 

obyvatelstva lze v českých zemích zaznamenat zhruba od 2. poloviny 19. století. Raná fáze 

demografické revoluce probíhala v letech 1870-1900.
575

 Postupně docházelo ke sniţování 

počtu dětí v rodině a posílila také emocionální funkce rodiny. Zejména vlivem osvícenských 

myšlenek začal být na přelomu 18. a 19. století kladen větší dŧraz na city nejen mezi matkou 

a dítětem, ale i mezi manţely. 

Konec 18. století a osvícenské reformy s sebou nesly rozvoj vědy i kultury a zvýšený 

badatelský zájem se projevil i v oblasti výchovy a péče o dítě. Opět připomeňme významného 
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představitele francouzského osvícenství Jeana Jacquese Rousseaua, jenţ vydal v roce 

1762 pedagogický román Emil čili O výchově, kde se zaměřil na pojetí výchovy a osobitý 

přístup k dětem a zastával pokrokový názor, ţe dítě by mělo být s ohledem na jeho 

individualitu a nejdŧleţitější úlohu ve výchově a péči o děti přiznával ţenám.
576

 Rousseauovy 

výchovné ideje ovlivnily středoevropské pedagogické myšlení a názory na výchovu. Kněţí, 

pedagogové i lékaři adorovali ţenu jako dárkyni ţivota a první vychovatelku dětí a popisovali 

nenahraditelnou roli matky ve výchově a socializaci dítěte, zatímco otcovou úlohou bylo 

finanční zajištění rodiny. „Matka jest první učitelkyní svých dítek, a kdo ví, jak neobmezenou 

důvěrou a láskou outlé dítky se k máteři své lnou, jak kaţdé slovo z úst jejich pošlé sobě 

pamatují, snadno nahlíţí a chápe, jak oučinné a blahonostné jest kaţdé cvičení a vyučování 

dítek od vlastní jejich matky.“
577

 Tato slova uvedl katolický kněz Emanuel Doleţal v článku 

Vychování dívčí nemá zanedbáno býti v Časopise pro katolické duchovenstvo z roku 

1844 a vyzdvihl tak dŧleţitou úlohu matky v prvních letech dítěte. 

Osvícenskou představu o ţeně jako oddané manţelce, pečlivé hospodyňce a vychovatelce dětí 

upevňovaly pedagogické spisy, beletristická díla s výchovným zaměřením i osvětové 

zdravotnické příručky, ve kterých autoři popisovali péči o dítě a jeho výchovu jako přirozený 

úděl ţeny.
578

 V preskriptivní literatuře pro ţeny byl aţ pateticky vylíčen dŧraz na ţenskou 

obětavost a starostlivost o rodinu. Ţeny měly mít zodpovědnost především za mravní 

a duchovní výchovu, svým dětem vštípit morální zásady a připravit na ţivot ve společnosti. 

Tato ideální představa matky s láskou vychovávající své děti pochopitelně neplatila ve všech 

domácnostech ani ve všech sociálních skupinách, zejména nebyla běţnou v lidových 

vrstvách. Svou roli v přístupu matek k výchově sehrávalo nejen společenské postavení rodiny 

i emoční angaţovanost rodičŧ. 

Bylo pravidlem, ţe rodiče přistupovali k výchově svých dětí diferencovaně podle pohlaví. 

V rodině mělo po dlouhou dobu přednost narození chlapce, jakoţto dědice majetku, případně 
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profese a jména. Výchova obou pohlaví se odlišovala zpravidla od dvanácti let. Chlapec 

představoval pro rodinu pracovní sílu a ekonomickou výhodu, moţného dědice ţivnosti, proto 

také vzdělání chlapcŧ rodiče věnovali větší péči, posílali je do učení či na studia a chlapci 

z movitějších rodin odjíţděli na cesty do zahraničí, aby si zdokonalili a prohloubili vzdělání 

a získali větší rozhled. Dcery byly vedeny k vypomáhání v domácnosti, vaření, ručním pracím 

a podobně. Myšlenka zbytečnosti dívčího vzdělání vycházela ze zakořeněné představy, ţe 

mnoţství znalostí není pro dívky zapotřebí, naopak je potřeba vyţít ţenské ruce pro práci 

v domácnosti, v hospodářství, při hlídání mladších sourozencŧ nebo na poli. Ţenské 

vzdělávání se zlepšilo aţ v polovině 19. století spolu s obrozeneckým poţadavkem 

vzdělaných ţen.
579

 

Domácí pohlavní osvěta 

Zahrnovala rodinná výchova i poučení v oblasti sexuality? Jak bylo výše uvedeno, 

v 19. století převládal konvencemi vţitý ideál harmonické domácnosti, kde má otec jako 

hlava rodiny na starost její ekonomické zabezpečení a matka pečuje o domov a vychovává 

potomky k mravnosti a zboţnosti. Matky však otázky týkajících se sexuální osvěty 

či manţelské erotiky ze svých výchovných poučení zpravidla vynechávaly. Ať uţ ze studu 

nebo snad proto, ţe samy nevěděly, jak a na co přesně děti připravit. Matky sice připravovaly 

své dcery na roli obětavé manţelky, pracovité hospodyně a pečující matky, ale cestu 

k mateřství jim zpravidla nevysvětlily buď vŧbec, nebo pouze nejasně naznačily a před 

pohlavním stykem spíše varovaly.
580

 Povědomí většiny mladých dívek o manţelských 

povinnostech, sexualitě či těhotenství však bylo velmi malé. Pokud matky hovořily o sexu, 

pak v pouze v náznacích a představovaly ho jako nevyhnutelnou podmínku otěhotnění. 

Dívkám se také dostávalo varování, aby se nenechaly strhnout vášní a pokušením.
581

  

Puritánská výchova a mlčení ohledně dospívání a pohlavního ţivota převládala z generace 

na generaci. Rodiče pasivním přístupem k pohlavní osvětě a udrţováním dítěte v nevědomosti 

vytvářeli prostor pro představivost, která dospívající děti mohla vést spíše ke snaze zjistit 

samostatně informace o této zatajované a tabuizované oblasti lidského ţivota. Zejména dívky 

podléhaly neustálému dohledu, hlavním cílem bylo zachovat jejich nevinnost a nebylo 

výjimkou, ţe některé se vdávaly bez sebemenších znalostí příchodu dítěte na svět. 
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Karel Jaroslav Obrátil, mapující pohlavní ţivot lidových vrstev, uvedl, ţe slovácká 

ani hanácká mládeţ nebyla v rodině dostatečně zpravena o příznacích dospívání a pohlavním 

ţivotě. O manţelských povinnostech se matka zpravidla zmiňovala před dcerou jen stručně 

a aţ bezprostředně před sňatkem. Obrátil dodával, ţe rodiče sami děti nepoučili, ale osvětu 

ve škole také odmítali, protoţe „tam by se měli raději učit modlit.“
582

 Pokud chlapec chodil 

za děvčetem, mohl se doma maximálně doslechnout varování: „Ať mi neuděláš nějakú 

hanbu“ nebo „jak jí uděláš děcko, toţ mi nechoď na oči!“
583

 Poznatky z oblasti sexuality 

získávaly děti ve výsledku převáţně od čeládky či straších kamarádŧ. 

Za nezvednost a zpustlost mládeţe sváděla společnost vinu na rodiče zanedbávající 

náboţenskou a mravní výchovu.
584

 Jistým návodem k pohlavní výchově v rodině měly být 

populárně psané výchovné spisy, případně tzv. katechismy zdraví, ţánr, který se v české 

podobě objevuje na konci 18. století a který v 19. století získal označení „domácí lékař“. Byl 

určen laickým čtenářŧm, a pokud rodiče nevěděli, jak k pohlavní osvětě přistoupit, mohli 

se obrátit k této literatuře. Ovšem i zde byly informace o sexuální oblasti poměrně opatrné 

a stručné, autoři se nejčastěji zabývali probouzejícím se pohlavním pudem dospívající 

mládeţe, varovali před předčasnou sexuální aktivitou a nabádali k mravní čistotě a střídmosti. 

V roce 1853 vydal český lékař a autor populárně-naučných publikací Filip Stanislav Kodym 

jiţ zmiňovaný spis Zdravověda, který měl za cíl zdravotnickou osvětu laických čtenářŧ 

a mimo jiné také radil rodičŧm a vychovatelŧm, jak přistupovat k výchově dospívající 

mládeţe. Publikace se těšila nebývalé popularitě a dočkala se více neţ 40 tisíc prodaných 

výtiskŧ. „Tento spis způsobil takové hnutí, ţe dočkal se několikátého vydání (…), tak ţe koluje 

nyní proslulý ten rádce ve zdraví i nemocech po širých vlastech českoslovanských.“
585

 psali 

v roce 1880 o jeho oblíbenosti Národní listy. F. S. Kodym jako jeden z prvních srozumitelně 

psal o ústrojí a funkcích těla, o oběhu krve a dýchání, vhodné ţivotosprávě, otuţování 

a pohybu na čerstvém vzduchu. Zaměřil se především na obecnou zdravovědu a cílil spíše 

na muţské čtenáře. Přiblíţil jim zdravý ţivotní styl, ale popis a funkce ţenských a muţských 

pohlavních orgánŧ či proces rozmnoţování ve spise budeme hledat marně. V podkapitole 

O vychování mládeţe se však zabýval problematikou onanie u dětí a podobě jak někteří jeho 
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současníci či německý filantropista Ch. G. Salzmann ji označil za „tajný hřích mládeţe.“
586

 

Za stěţejní úkol rodičŧ a vychovatelŧ povaţoval Kodym snahu o zabránění této neřesti 

vzniklé „z bujnosti krve a předčasného dráţdění tělesných ţádostí“, a to zejména zvýšenou 

fyzickou aktivitou, dohledem a neustálým zaměstnáváním dítěte. Kodym upozorňoval, 

ţe dětem by měla být odmala vštěpována základní pravidla mravnosti a věřil, ţe „nevinnému 

je všechno nevinné.“
587

 Popularizační příručky o generaci starších lékařŧ jiţ byly poučnější, 

popisovaly pohlavní orgány a jejich funkci, druhotné pohlavní znaky a spisy určené ţenským 

čtenářkám vysvětlovaly menstruaci i princip početí.
588

 Lze tedy říci, ţe osvětové příručky 

mohly slouţit jako návod pro rodiče, jak dětem pohlavní otázky stručně vysvětlit, nebo mohly 

být vyuţity přímo dospívající mládeţi k „samostudiu.“ 

Autoři osvětových zdravotnických i výchovných příruček se apelovali na rodiče, 

aby nad dětmi měli bedlivý dohled. Období okolo zhruba 14 aţ 20 let věku dítěte bylo 

spojováno s rozvíjející se schopností rozmnoţování a probouzejícím se pohlavním pudem, 

odborníci z řad pedagogŧ i lékařŧ proto doporučovali v tomto věku neustálou a dŧslednou 

kontrolu. Rodičŧm i vychovatelŧm bylo v dobových spisech doporučováno, aby mládeţi 

zajistili výţivnou stravu, volný oděv, dostatek spánku a pohyb na čerstvém vzduchu. 

Doporučovali, aby dospívající chlapci i dívky měli neustálou činnost, coţ zabrání tomu, 

aby u nich pohlavní pud procitl příliš brzy. Například učitel František Vlastimil Kodym 

ve spise O vychování mládeţe v našich domácnostech (1884) kladl rodičŧm na srdce, 

aby dětem dávali jen dobré příklady a věnovali pozornost prostředí, které na děti pŧsobí – 

kupříkladu aby byli opatrní při výběru chŧvy či sluţek, které se mohou stát vzorem 

nemravného chování. „Vezme-li chůva dorostlejší děti na procházku a tam se milkuje 

bez ohledu na svěřence své s nějakým svým vyvoleným, nemyslete, ţe děti toho nepozorují 

a všeho si nevšímají. Nemyslete také, ţe děti neposlouchají společnost chův a sluţek, v které 

jedna druhou předstihuje v dělání „vtipů“ málo mravných a cudných!“
589
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Zajímavý je příspěvek lékaře Josefa Pečírky, který zdŧraznil dŧleţitost dohledu 

nad dospívajícími dívkami, doporučoval co nejdéle s nimi zacházet jako s dětmi a chránit 

je před tzv. popudlivými myšlenkami, které by mohla vzbudit nevhodná literatura nebo 

neslušné řeči. „Na dívky musíme mít zvláštní zřetel v tomto věku. Chraňme je před 

nepříslušnými rozmluvami nerozumných dospělých a před čtením takových kníţek, jenţto 

rozněcují obrazivosť a smyslnosť, a chovejme je jak jen dlouho moţno jako děti, aby v nich 

nevznikaly před časem popudlivé myšlenky.“
590

 Sklon k pohlavnímu puzení a tendence 

k tajnému hříchu byly připisovány spíše chlapcŧm, proto se mŧţe jevit pozoruhodné, 

ţe Pečírka podtrhuje dohled nad dívkami. Pravdou však zŧstává, ţe ţeny čelily dŧraznějším 

morálním poţadavkŧm na čistotu, mravnost a nevinnost neţ muţi, u kterých byly do jisté 

míry tolerovány předmanţelské sexuální zkušenosti a obdobné poklesky. Setkáme se také 

s upozorněním, ţe dívky jsou v období dospívání často rozmrzelé a nervózní, tudíţ by rodiče 

měli mít s vrtochy svých dcer trpělivost a vyvarovat se posměchu na jejich adresu.
591

  

Ačkoli dítě mohlo v běţném ţivotě vidět těhotnou matku, příchod sourozence na svět 

či páření zvířat, rozumného vysvětlení těchto záleţitostí se mu zpravidla nedostalo a soudobá 

literatura doporučovala udrţovat dítě nevinné a „stydlivé“.
592

 Podle K. J. Obrátila 

se venkovské ţeny snaţily svou graviditu zakrývat, dokud to bylo moţné. Kdyţ se přiblíţila 

doba porodu, bývaly přítomné děti často poslány na chvíli z domu a opět přivolány, aţ kdyţ 

bylo děťátko na světě. Oznámilo se jim, ţe přišlo od anděla nebo ţe ho přinesla porodní 

babička, nejmenším se říkalo, ţe dítě přinesl čáp, vrána či straka nebo také „voda 

na potoku“.
593

 Ještě šestnáctileté děti často chápali narození a početí jen mlhavě. „Nevěřil sic 

uţ, ţe děti přináší vrána nebo čáp, ale nevěděl o tom takřka nic jiného, leč to, ţe ţijí-li muţ 

a ţena pohromadě, mívá pak ţena velké břicho a za nějaký čas potom ţe se jí narodí dítě. 

Jakým způsobem se to stane, nevěděl dosud. Slyšel také, ţe muţ a ţena musejí spolu spát, 

mají-li mít potom dítě, ale nedovedl uhodnout, jak by bylo moţné, aby se narodilo dítě proto, 

ţe dva lidé vedle sebe spí.“
594

 vzpomínal František Xaver Bašík, který se od roku 1892 učil 

v obchodě s textilním zboţím, jenţ patřil otci Franze Kafky. 
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V populárně-naučných příručkách z 2. poloviny 19. století se čtenáři mohli dočíst, v jakém 

období dospívají chlapci a dívky, jaké jsou fyzické a psychické známky dospívání a jak se liší 

u obou pohlaví, kdy u děvčat očekávat první menstruaci a jaký je její význam. Je však 

pravděpodobné, ţe většině mládeţe, dospívající ve druhé polovině 19. století, se tyto osvětové 

publikace do rukou nedostaly a setkaly se s nimi spíše ve starším věku. Pokud se ale k četbě 

těchto příruček dostaly, nejen ţe mohli lépe pochopit fungování vlastního těla, hypoteticky 

ale také mohly ovlivnit osvětu a pohlavní výchovu další generace. Otázkou zŧstává, do jaké 

míry rodiče této literatury při výchově vyuţívali. 

Lze říci, ţe rodiče ve vysvětlení intimních témat svazovala především nevědomost, případná 

nedostupnost literatury a v neposlední řadě také stud. Dívky patrně instruovaly o první 

menstruaci či pohlavním styku jejich matky či starší sestry a přítelkyně, zŧstává 

ale s otazníkem, v jakém věku matky s dívkou poprvé promluvily a jak podrobně dospívání, 

menstruaci a její okolnosti vysvětlily. Prameny osobní povahy o tomto tématu totiţ ve většině 

případŧ mlčí, coţ znemoţňuje vytvořit ucelený obraz, jak a zda vŧbec sexuální osvěta 

v domácím prostředí probíhala. Výjimkou tvoří dvanáctiletá Marie Riegrová, která si v srpnu 

1867 zapsala: „O ty znamenitý dne. Této noci stala jsem se pannou! Boţe, ty mě řiď, ty mně 

spravuj. Díky ti, ţe jsem to tak šťastně odbyla. Jest mi zrovna 12 let a 5 měsíců. Ráno mi 

to matka vyjevila, dala mi potřebné ponaučení i poţehnání své, coţ i otec učinil.“ Zajímavé 

je, ţe píše nejen o poučení matkou, ale i o poţehnání otcem.
595

 

Je pravděpodobné, ţe informace získávaly dospívající dívky spíše mezi přítelkyněmi.
596

 

Například spisovatelka Anna Lauermannová-Mikschová
597

 popisovala, jak spoluţačka z vyšší 

dívčí školy „prolomila naši nevědomost o věcech tohoto hříšného světa, nevědomost 

o vztazích pohlavních. Náraz byl krutý. Co někdy vzdáleně bylo tušeno a úzkostně zase z mysli 

vyháněno, počínalo nabírati bizarně určitého tvaru (…) azurná představa světa byla 

do základu otřesena.“
598

 Dívky evidentně neměly povědomí o tématech týkajících 

se sexuality a zkušenější spoluţačka jim vzala nejasné iluze o pohlavních vztazích. 

Z uvedeného vyplývá, ţe dospívající dívce se narušily dosavadní představy o romantické 

lásce a vztazích mezi muţi a ţenou. Vzpomínala, kolik otázek a nejistoty v ní nově nabyté 

informace vyvolaly. Jinak je ale recepce poznatkŧ z oblasti sexuality pro badatele nesnadno 

                                                 
595 

ANM, Marie Červinková-Riegrová, Deníky, 1867, kart.č. 10 
596 

LENDEROVÁ, M. Tělo dětské: pěstěné a (sexuálně) disciplinované. In: Tělo mezi medicínou a disciplínou. 

Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. Praha: NLN. str. 246. 
597 

Anna Lauermannová-Mikschová (1852 – 1932) – zakladatelka praţského literárního salonu, spisovatelka, 

dramatička, tvořila pod pseudonymem Felix Téver. 
598 

LAUERMANNOVÁ-MIKSCHOVÁ, A. Lidé minulých dob: kniha lidských a básnických osudů. Praha: 

Evropský literární klub, 1940, str str. 15-16. 



150 

dohledatelná. Témata týkající se sexuality a tělesnosti vlivem vţitého konzervatismu zvykem 

rozebírat otevřeně ani v osobních záznamech. Ţeny se ve svých deníkových zápiscích 

či korespondenci vŧbec nebo velmi stručně vyjadřovaly nejen o intimních tématech, 

ale i o biologických aspektech mateřství.
599 

Ţeny pochopitelně do svých deníkŧ 

(či korespondence) zaznamenaly těhotenství a porod, ale detailně tuto událost zpravidla 

nepopisovaly. Věnovaly pozornost spíše praktické péči o dítě a tématŧm výchovy.
600 

Historička Milena Lenderová uvádí, ţe v deníkových zápiscích ţen se jen zřídka objevila 

zmínka o erotických tématech. V prostředí středních vrstev 19. století stále ještě panovala 

viktoriánská pruderie a zápisky o intimních proţitcích se v deníkových zápiscích objevují 

velmi vzácně.
601 

Dívky spíše popisovaly své uvedení do společnosti, své první plesy 

a námluvy. Například Marie Riegrová měla obavu, aby se z ní během plesové sezóny nestala 

v „neřestném světě“ koketa a do deníku si napsala, ţe se bude raději řídit radami přítelkyně 

Anny Mikschové, která je „světa honěnější“. Následně měla radost, ţe ples zvládla 

a neudělala si na něm ţádnou ostudu.
602

 

V období zásnub většinou chodily městské dívky, vědomé dobových konvencí, s nápadníky 

na procházky, do divadla, na koncert, o čemţ se v denících mohly objevit zmínky. Provdané 

ţeny zmiňovaly své muţe v osobních zápiscích v souvislosti s domácností, společenským 

ţivotem, výchovou dětí, případně popisovaly nedorozumění či naopak manţelovu podporu.
603

 

Téma pohlavního styku, erotiky, plánování rodiny či početí ale vynechávaly. 

Naopak v muţských ego dokumentech lze dohledat otevřenější popisy sexuálních záţitkŧ. 

Romantický básník Karel Hynek Mácha v šifrovaném deníku z roku 1835, který odtajnil 

na konci 19. století Jakub Arbes, opakovaně popisoval milostné scény se svou snoubenkou 

Eleonorou Šomkovou, s níţ měl dítě ještě před plánovanou svatbou. „Doma jsem svlíkal 

ji ze šatů; vyzvedl jí sukně a díval se na ni popředu, po straně i pozadu. Líbal stehna 

a tak dále,“ zapisoval si Mácha podobná setkávání.
604

 Dalším příkladem je Máchŧv 
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současník, básník, spisovatel a publicista Karel Sabina, který měl milostný poměr 

s guvernantkou v praţské rodině, kde pŧsobil jako domácí učitel.
605

 Ani ţenám nezŧstala 

předmanţelská sexualita cizí, navzdory soudobým konvencím, které předepisovaly cudnost, 

nevinnost a panenství. Dokladem toho je výše zmíněná vzpomínka Vojty Náprstka 

na sexuální hrátky Emílie Stadelmannové.
606

 

Poučení o menstruaci 

Dospívání provází proces tělesných změn, vzestup hladiny pohlavních hormonŧ ovlivňuje 

vývoj druhotných pohlavních znakŧ, vynikají odlišnosti mezi pohlavními a s dívčím 

dospíváním je spojen také příchod první menstruace. Společnost vytvářela a vytváří normy, 

které předkládají, jak zacházet s tělem a kontrolovat jeho projevy, a to včetně menstruace, 

která je obecně chápána jako znak fyzické zralosti dívky. 

Menstruaci se v 19. století říkalo čmýra nebo také měsíční tok, měsíční květ či ţenský čas. 

Podle Etymologického slovníku jazyka českého je pŧvod slova čmýra nejasný, pravděpodobně 

je odvozený od slova čemer, coţ znamenalo nevolnost.
607

 Slovo menstruace je odvozeno 

od latinského mensis, tedy měsíc.
608

 Zmínky o menstruaci se objevovaly nejčastěji 

v odborných knihách určených pro lékaře či porodní báby, ve druhé polovině 19. století 

i v domácích lékařích, popularizačních zdravotnických příručkách a výkladových 

slovnících.
609

 Uţ v Jungmannově jazykovém slovníku z roku 1835 najdeme heslo čmýra, 

u něhoţ je uvedeno „nemoc ţenská, měsíční čas“.
610

 Pojem čmýra nalezneme s rozsáhlejším 

vysvětlením v Ottově slovníku naučném z roku 1893, kde je na dvou stranách popsán počátek 

a délka cyklu, příčiny i vedlejší příznaky menstruace a také význam periody pro oplodnění. 

Autorem hesla byl český lékař a univerzitní profesor Karel Schwing. Popsal menses jako 

„krvácení z rodidel pohlavně dospělých děvčat a ţen, jeţ periodicky se vrací a závisí 

na jistých fysiologických změnách ve vaječnících, tj. dospívání či uzrávání vajíčka (ovulaci).“ 

První menstruaci datoval do období mezi 14. a 18. rokem dívky s domněnkou, ţe ve velkých 
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městech menstruují dívky dříve neţ na vesnici.
611

 Jak jiţ bylo uvedeno, dřívější dospívání 

městských dětí v porovnání s venkovskými bylo vysvětlováno tím, ţe ve městech se ţije 

„bujnějším“ ţivotem, neţli na klidnějším venkově.
612

 

Ačkoli ve druhé polovině 18. století docházelo k novým medicinským poznatkŧm 

a v 19. století lékaři jiţ princip ţenského cyklu znali, téma menstruace a jejího významu 

zŧstávalo pro většinu laické veřejnosti dále zahalené rouškou tajemství, menstruace byla 

spojována s nemocí a slabším ţenským organismem. Pravidelné měsíční krvácení a s ním 

spojená náladovost a nestálost bylo dokonce uváděna jako dŧvod, proč by ţeny neměly 

studovat na vysokých školách.
613

 Aţ ve druhé polovině 19. století se na stránkách populárně-

naučných osvětových knih objevovalo správné vysvětlení menstruačního krvácení.
614

 Tyto 

tituly ale nebyly samozřejmostí v kaţdé domácnosti (zejména ne ve vesnickém prostředí)
615

 

a dívky, které zaţívaly první menstruaci, byly nejčastěji odkázány na více či méně relevantní 

rady jiné ţeny v okolí - matky, starší sestry či přítelkyně. V lidových vrstvách se děvčatŧm 

dostávalo poučení od matky ještě na počátku 20. století jen zřídla, zpravidla aţ s příchodem 

první menstruace, a navíc velmi stručně, coţ mohlo vést ke strachu a nejistotě u mladých 

dospívajících dívek, které vlastně ani netušily, proč se krvácení objevuje, a povaţovaly 

ho za známku nemoci. „Děvče se o tom poučí v důvěrném rozhovoru, zvláště v zimě, se svými 

kamarádkami. Někde upozorní sice matka dceru na čmýru, ale aţ uţ jí nastane, a to ji jenom 

řekne, ţe se to bude opakovat kaţdý měsíc nebo, ţe z ni bude ode dneška teprve roba nebo: No 

uţ si celá!“ 
616

 píše sběratel lidové slovesnosti K. J. Obrátil. 

Nezkušené mladé dívky si často nevěděly rady s projevy dospívání a s první menstruací, 

z tohoto dŧvodu bylo v osvětových příručkách doporučováno, ţe „matky by měly dcery 

své dospívající poučiti o věci té a poraditi jim, jak se v ten čas mají chovati, aby si na zdraví 
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neškodily.“
617

 Osvětové příručky se shodovaly, ţe matka je tou nejvhodnější osobou, která 

má dceři podat vysvětlení. Objevovala se kritika, ţe matky vychovávají své dcery v naivní 

nevědomosti, kterou spojují absolutní neznalostí. Například český lékař a pedagog Josef 

Pečírka litoval, ţe mladé ţeny nebývají dostatečně poučeny v otázce menstruace, a příčinu 

viděl v tom, ţe samy matky nedokáţou poučit své dcery – buď ze studu, nebo proto, ţe samy 

princip cyklu neznají.
618 

„Kdyby dívky naše, pannami se stavše, řádně a důkladně o svém 

povolání ţenském poučeny byly, zajisté by se méně neplechy mezi nimi stávalo neţli teď, 

kdeţto se i matky stydí dcerám připovědíti, co znamená měsíční čas,“ posteskl si Pečírka.
619

 

V Domácím lékaři proto srozumitelně popsal menstruační cyklus a jeho význam 

pro reprodukci. Pro lepší znázornění přidával příklady na zvířatech, například na slepicích 

a vajíčkách.
620

 Mezi čtenářsky oblíbené osvětové zdravotnické příručky pro ţeny mŧţeme 

zařadit například spis lékaře Čeňka Kříţka Pravá pomoc v těhotenství, při porodu, 

v šestinedělí a při ţenských nemocech, ve kterém vysvětlil laickým čtenářkám menstruační 

cyklus, jeho délku a příznaky a objasňoval jeho význam z hlediska oplodnění vajíčka.
621

 

Menstruaci povaţoval za zcela přirozený proces, který se objevuje poprvé okolo čtrnácti let 

a opakuje se pravidelně po 28 aţ 30 dnech. Kříţek také psal podrobněji (i s obrázky) 

o anatomii ţenských pohlavních orgánŧ. I anonymní autor knihy Člověk a jeho poměr 

k přírodě z roku 1879 srozumitelně vysvětlil čtenářŧm princip zrání vajíčka i menstruačního 

cyklu a vyvracel dlouho zakořeněné mýty o tom, ţe by menstruující ţena byla jakkoli 

„nebezpečná a nečistá“ či menstruační krev jedovatá. Jako příčinu menstruace uvedl tvoření 

se a odlučování vajíček, nikoli vnější vlivy jako například odliv a příliv či narŧstání měsíce, 

jak soudobou společností občas kolovalo.
622

 Také bývalý piarista a jeden z prvních 

propagátorŧ pohlavní osvěty u nás Antonín Konstantin Víták v Klínu mateřském radil 

matkám, aby poučení svých dcer příliš neodkládaly.
623
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Poučení v oblasti menstruace podávala českým čtenářkám na počátku 20. století také česká 

lékařka Anna Bayerová, která doporučovala, aby dívky menstruaci braly jako přirozenou 

součást ţivota. „Ovšem ţe jim váţně vysvětlíme, oč tu jde; dáme jim návod ku rozumné péči 

o tělo, nezamlčujíce ničehoţ, ale pečujme o to, aby nepříjemný ten stav neprodral 

se na veřejnost,“
624

 uvedla v knize Ţena lékařkou, čímţ zdŧraznila dŧleţitost poučení 

o menstruaci a intimní hygieně (nejen) v době cyklu. Jak jiţ bylo uvedeno v předešlé kapitole, 

jednalo se o českou verzi díla švýcarské lékařky Anny Fischer Dückelmann, která mimo jiné 

doporučovala, aby všechny dívky od 12 let byly poučovány o jejich fyzickém vývoji, nejlépe 

z úst lékařek, neboť ţeny si nejlépe porozumí navzájem.
625

 

Mladší dcera Františka Ladislava Riegera Libuše popisovala jako patnáctiletá v deníku 

menstruaci jako „svou věc“. „Pak s mým zdravím, posud jsem nedostala své věci. Bude tomu 

nyní jiţ asi 8 neděl. Maminka má starost. Mohu se svěřit slečně, nechce se mi. Nevím, 

jak bych to řekla.“
626

 Ze záznamu je zjevné, ţe matce se s opoţděnou menstrucí svěřit 

odhodlala, nevěděla ale, jak by svŧj problém podala vychovatelce švýcarského penzionátu. 

Zajímavý je fakt, ţe v osvětových příručkách zřídka naráţíme na téma hygienických pomŧcek 

v období menstruace. Čeněk Kříţek jako jeden z mála autorŧ uvedl, ţe ţeny během 

menstruace „váţí si na sebe delší šat a v něm větší houbu, nebo ţe nosí jakýsi pruţcový 

vak.“
627

 Antonín Konstantin Víták kladl dŧraz na hygienu v době menstruace a doporučoval 

„zdravotní měsíčné pásy pro dámy, které netoliko všeliké nepříjemnosti, ale i nastuzení 

zamezují. Pásy ty došly k vůli praktičnosti a čistotě, kterou zachovávají, velkého rozšíření. 

Dostati je lze ve všech hygienických závodech v Praze. cena pásu č. 1 54 h., č. 2 1 K 10 h., 

č. 3 1 K 60 h., č. 4 2 K 20 h. Cena 1 balíku zásobních, chemicky čistých vloţek II a 50 h., Ia 

60 h. Jeden pás vystačí na dobu celého roku.“
628

 

Lékař Emanuel Kapper nezmiňuje hygienické pomŧcky tampony ani tak v souvislosti 

s menstruací, nýbrţ při léčení ţenských nemocí.
629

 V souvislosti s chorobami pochvy píše 
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o tamponech i Philippe Klencke v Úplném domácím lékaři, kterého pro české čtenáře upravil 

Jan Svoboda.
630

 Zhruba 10 centimetrŧ dlouhé tampony se připravovaly z vaty, potíraly 

se mastí a omotávaly šňŧrkou, jejíţ konec musel sahat ven z pochvy. Zpravidla se pouţívaly 

při rŧzných ţenských obtíţích. Tampony se jako menstruační pomŧcka začaly více pouţívat 

aţ v první třetině 20. století, kdy byl americkým lékařem Earlem Hassem vynalezen aplikátor.631 

Vyobrazení menstruačních vloţek (včetně návodu, jak vyrobit vloţku s páskem - tzv. T-

Binde) se objevilo v knize Ţena lékařkou Anny Fischer Dückelmann i v jejím překladu 

od Anny Bayerové. Ţeny si často během menstruace vypomáhaly všelijak, některé nosily více 

spodniček či staré oblečení, pouţívaly doma vyrobené a pratelné háčkované nebo šité vloţky, 

které si knoflíkem připínaly k prádlu. Jednorázové hygienické vloţky se k ţenám dostávaly 

aţ po první světové válce a byly vyráběny ze zbylého obvazového materiálu pro lazarety.
632

 

Popularizace menstruačních produktŧ vycházela z medikalizace ţenského těla a jeho 

tělesných funkcí a souvisela také se zkoumáním bakterií a mikrobŧ a zvýšenými poţadavky 

na hygienu.
633

 

4.4 Pohlavní osvěta v prostředí školy 

4.4.1 Pohlavní výchova v 1. polovině 19. století 

První úvahy o pohlavní osvětě ve školách lze vypozorovat na konci 18. století, kdy se vlivem 

osvícenských reforem a dŧrazem na racionalismus zvyšovala touha po vzdělání, rostla 

literární produkce a vynikala potřeba pravdivého poučení v rŧzných oblastech lidského ţivota. 

Mezi pedagogy se rozvíjely nové výchovné teorie a přístupy ke vzdělání a postupně se začalo 

hovořit také o „oţehavějších“ tématech, jedním z nich byl například probouzející se pohlavní 

pud mládeţe a nutnost pohlavní osvěty dospívajících. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, zástupci pedagogického směru zvaného filantropismus stáli u zrodu 

ucelenější koncepce pohlavní výchovy dětí.
634

 Filantropisté prosazovali po vzoru Rousseaua 

soulad s přírodou, otevřený přístup učitelŧ k ţákŧm a v neposlední řadě také názornost 

a výuku k praktickému ţivotu. Názorná výuka se promítala také do hodin přírodopisu 

při poznávání funkcí a stavby lidského těla. Učitelé například vyuţívali obraz rodící ţeny 

nebo s dětmi pozorovali pářící se zvířata v přírodě.
635

 Zakladatel filantropismu Johann 

Bernard Basedow se snaţil nejen o prosazení tělesné výchovy, ale také o základní sexuální 

osvětu, kterou chtěl zaměřit „racionalisticky na včasné poučení mládeţe.“
636

 Basedow byl 

dokonce kritizován za „zpodobňování animálních rozplozovacích pochodŧ.“ Během veřejné 

zkoušky ţákŧ Basedowova filantropistického ústavu v roce 1776 totiţ pedagog Christian 

Heinrich Wolke pouţil obrázky, na kterých bylo údajně aţ příliš naturalistické vyobrazení 

plození a rození dětí, coţ vyvolalo mezi diváky značné rozpaky, ačkoli jinak mělo toto 

veřejné vystoupení úspěch.
637

  

Pedagog Christian Gotthilf Salzmann doporučoval pozvolné poučování dětí o vzniku lidského 

ţivota, přičemţ začít by se mělo nejprve plozením rostlin, poté popsat rozmnoţování zvířat – 

začít od ryb, pokračovat u savcŧ a pak pokročit aţ k rozmnoţování člověka. Toto poučování 

by mělo být postupné a přiměřené věkovým skupinám.
638

 

Zaháňský pedagog Jan Ignác Felbiger, který měl na starosti reformu školství v habsburské 

monarchii a roku 1774 sestavil Všeobecný školní řád, se inspiroval pedagogickými 

myšlenkami J. J. Rousseaua i německých filantropistŧ.
639

 V jedné z podkapitol metodické 

příručky Kniha methodní, v níţ se zaměřil na tělesné vychování, upozorňoval, ţe je zapotřebí 

dbát na „opatrování pohlavního puzení“ u svěřencŧ. Doporučoval, aby učitel dohlíţel 

na čistotu ţákŧ a neopomněl poučení v oblasti základních hygienických návykŧ. Jeho přístup 

k tělu a pohlavní osvětě měl ale spíše dozírající a potlačující charakter, neboť o dŧleţitosti 

srozumitelné osvěty mládeţe v oblasti sexuality se nezmiňoval. Pohlavní pud označoval 

za ohavnost a za jeden z úkolŧ učitele povaţoval zabránit stálým dohledem jeho podněcování, 
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zejména sledováním projevŧ naznačujících sklony k onanii, jakými byly například zapadlé 

oči, mdlá chŧze, únava, vyhledávání samoty či bledost.
 640

 

Od sklonku 18. století začala u nás v českém překladu vycházet díla zahraničních 

filantropistických pedagogŧ.
641

 Jednu z prvních myšlenek na realizaci pohlavní výchovy 

mládeţe najdeme v díle Praktická kniha ruční (1790), kterou podle originálu německého 

učitele Petera Villauma přeloţil do češtiny kněz a pedagog Aleš Vincenc Pařízek.
642

 Kniha, 

která byla určena městským i venkovským učitelŧm, byla rozdělena na šest školních rokŧ 

a zabývala se povinnostmi pedagogŧ i dětí a také obrazem ideálního učitele. Zazněla 

v ní obava, aby se zatajováním informací o sexualitě nepřivodilo dětem více újmy 

neţ srozumitelným a jasným vysvětlením. Pokud totiţ děti přirozeně touţí po informacích 

o pohlavní otázce, budou se podle autorova mínění snaţit najít poznatky rŧznými zpŧsoby 

samy, coţ povede k tomu, ţe snadno uvěří nejrŧznějším mýtŧm. Doporučoval proto učitelŧm 

přiměřené poučení mládeţe o pohlavnosti
643

 a vyjádřil obavu, aby „zatajení horších následků 

po sobě netáhlo neţ vyjevení.“
644

 

V českých zemích se uplatnění myšlenek o pravdivém a názorném poučení dětí v oblasti 

pohlavnosti dostávalo do střetu s morálními zábranami učitelŧ, katechetŧ i rodičŧ. Čeští autoři 

udrţovali v oblasti sexuální výchovy zdrţenlivý odstup a v pŧvodních dílech i v překladech 

témata sexuální osvěty oproti zahraničním spisovatelŧm buď vynechávali, nebo zestručňovali. 

Ačkoli A. V. Pařízek v překladu Willaumovy Praktické knihy ruční doporučuje spíše 

vyvsvětlení tajemství ţivota, neţli zatajení, zároveň přidává poznámku, ţe ve veřejné škole 

„není vţdy za dobré o té věci s ţákami do řeči se pustiti.“
645

 Zřejmě tím chtěl naznačit, 

ţe některá témata pohlavní osvěty by se neměla probírat s dětmi ve školním prostředí. 
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Jeden z prvních propagátorŧ pohlavní výchovy u nás byl kněz a profesor Bernard Bolzano, 

který v první polovině devatenáctého století přednášel studentŧm praţské filozofické fakulty 

mimo jiné i o sexuální tematice.
646

 Od roku 1804 byla na filozofických fakultách dosazena 

nová funkce učitele náboţenství. Na praţské filozofické fakultě zastával tuto pozici právě 

Bernard Bolzano. On sám byl vzděláván v idejích osvícenství, prosazujících pravdivost, 

otevřenost a všestranné poznání. Ve svých výkladech byl na svou dobu nezvykle otevřený 

a během svého výchovného pŧsobení rozebíral do té doby tabuizovaná témata spojená 

se sexuální osvětou. Věnoval se zejména otázce probouzejícího se pohlavního pudu 

a přednášel o jeho významu pro člověka.
 647

 Vysvětloval, ţe „pud pohlavní je od Boha dán 

člověku k účelu šlechetnějšímu, neţ jest pouze rozmnoţování pokolení lidského. Má mu býti 

pramenem mnohých rozkoší duchovních; má se jím člověk cvičiti v zdrţenlivosti a utvrzovati 

jím veškeré svoje síly; má se jim mravně zdokonalovati, a proto jest tento pud člověku 

pramenem rozkoší jak pozemských, tak nebeských.“
648

 Posluchačŧm při nedělních exhortách 

přednášel o tom, ţe pohlavní pud dostali lidé od Boha jako dar, kterého je třeba vyuţít 

správným zpŧsobem. Doporučoval tento pud nepotlačovat, ale na druhou stranu také 

nepodněcovat. Za tímto účelem radil chlapcŧm pobyt na čerstvém vzduchu, vyváţenou stravu 

a pilnou vlasteneckou práci. Doporučoval jim navazovat společenské kontakty se slušnými 

ţenami, aby se naučili, jak se vhodně chovat v přítomnosti druhého pohlaví. Prostituci však 

označoval za zločin, nicméně střídmý sexuální ţivot v manţelství povaţoval za přirozený.
649

 

Bolzano byl totiţ zastáncem manţelství, upřednostňoval manţelský ţivot před celibátem 

a vyslovil se proti předsudku, ţe stav panický má přednost před stavem manţelským.
650

 

V utopickém pojednání O nejlepším státě, které sepsal v roce 1831,
651

 Bolzano prosazoval 

dostatečné poučení občanŧ o pohlavním puzení a osvětu dospívajících dětí ve škole. 

Domníval se, ţe stát by se měl zasadit o to, aby pohlavní pud přispíval ke zdokonalení 

lidského pokolení.
652
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4.4.2 Názory na pohlavní osvětu ve školách 2. polovině 19. století a počátku 

20. století 

Kamil Janiš datuje počátky cílené pohlavní výchovy u nás v podobě, jak ji dnes vnímáme, 

aţ do 2. poloviny 19. století.
653

 Po revolučním roce 1848 docházelo k dalšímu rozvoji 

hospodářství, školství, kultury a také k postupné sekularizaci společnosti. Spolu s modernizací 

společnosti se zvyšovala vzdělanost, zájem o poznání funkcí lidského těla i o zdravý ţivotní 

styl. Rozvíjela se zdravotní a sociální péče, zvyšovala se gramotnost a celková osvěta 

obyvatelstva. To vše nemohlo nemít dopad mimo jiné i na intimní ţivot lidí. 

Ve druhé polovině 19. století se častěji ozývaly hlasy volající po nezbytnosti „opatrného“ 

pohlavního poučení. Například učitel Jan Formánek
654

 sepsal jiţ v roce 1839 pokyny 

k nápravě škol, ve kterých kromě čtení, psaní, počítání a náboţenství doporučoval zařadit 

do výuky také přírodopis, dějepis, praktické znalosti a mládeţ „vyučovat o počátku zplození 

člověka“. Formánek ale doporučoval vyčkat, dokud dítě samo nezačne klást zvídavé otázky, 

například zahlédne-li pářící se zvířata, a mělo by se mu dostat pravdivého vysvětlení. Učitel 

by si měl však počínat opatrně, aby „více snad nevyjevil, neţ je jim povědomo“.
655

 Myšlenka 

na základní pohlavní osvětu se tedy objevuje uţ v polovině 19. století, avšak její uchopení 

je velice křehké, není jasné, co přesně, jak a kdy by měl učitel vysvětlit, výklad je obestřen 

obavou, aby neprozradil ţákŧm více, neţ odpovídá představě znalého, ale stále nevinného 

dítěte. Strach, ţe se dítěti odkryje „aţ příliš“ z oblasti sexuality se mezi některými pedagogy 

objevuje, nebojím se říci, aţ do dnešních dob. 

Spisovatelka Karolina Světlá si posteskla, ţe dospívající dívky nejsou veřejnými školami 

dostatečně připravované na roli manţelky a matky a chybí jim patřičná osvěta: „Krom farních 

škol nebylo jediného veřejného ústavu, kde by se byly mohly dívky něčemu přiučit, teprv teď 

se zřizují pro ně vyšší školy. Tam nabudou ovšem formálního vzdělání, ale kde se jim něco 

poví o pedagogice, zdravovědě, kde se naučí poznat a vésti tvora, za jehoţ první vychovatelku 

je příroda určila? Ovšem panuje pravidlo, ţe nemá děvče vědět, ţe se stane jednou matkou 

a povaţováno tedy za neslušno před ní na budoucí úkol její naráţet. Myslíme však, ţe je přece 

jiţ konečně čas, aby byla učiněna přítrţ takové, jemně řečeno – frivolnosti, a ţe se děvčatům 
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dospívajícím s mravní opravdivostí poví, co se od nich očekává, aby světu pořádné občany 

odchovaly.“
656

 Z uvedené ukázky vyplývá, ţe Světlá postrádala poučení dívek tom, 

co je v budoucnosti čeká v souvislosti s mateřstvím. Domnívala se, ţe mladým dívkám 

by prospělo, kdyby v rámci výuky navštěvovaly opatrovny, jesle či dětské nemocnice, 

aby se naučily zacházet s dětmi a poučily se o zdravovědě. Nedostatečnou erudici děvčat 

v oblasti manţelských povinností a mateřství kritizoval ještě dříve uţ v roce 1844 kněz 

Emanuel Doleţal a upozornil, ţe oproti chlapcŧm se dívkám nedostává patřičné vzdělání, 

tím pádem jim chybí rozhled, širší povědomí o světě, zŧstávají naivní v náhledu na manţelství 

i nepřipravené na výchovu dětí.
657

 

Na jedné straně se ve společnosti objevovalo volání po zlepšení a emancipaci ţenského 

vzdělávání
658

, zároveň se setkáme s názorem, ţe právě ţeny jsou k pohlavní osvětě školní 

mládeţe nejpříhodnější. Dostává se zde do střetu ideál s realitou a nabízí se otázka, jak mohly 

být ţeny vhodnými kandidátkami na pohlavní výchovu a vysvětlování otázek týkajících 

se tělesnost a sexuality, kdyţ právě ţenské vzdělávání zŧstávalo pozadu. Autor jednoho 

z článkŧ v časopise Učitel z roku 1897 přiznává ţenám přirozený instinkt k výchově dívek, 

ovšem omezuje ho pouze (a právě) na pohlavní a tělesnou výchovu. „Praví se, ţe ţeny jsou 

přirozeně nejpovolanějšími vychovatelkami dívek. Zásada ta můţe býti oprávněna, jen pokud 

jde o pohlavní nebo tělesné vychování dívčí mládeţe,“
659

 uvádí anonymní autor. Fakt, ţe tento 

neznámý pisatel v článku degraduje dívčí školy a povaţuje učitelky za „slabé“ ponechme nyní 

stranou, neboť není klíčovým tématem této práce. Autor reagoval tímto příspěvkem na petici 

Ústředního výboru Jednoty českoslovanských učitelek, které podaly ţádost za dosazování ţen 

na pozice v dívčích školách a poţadovaly zrovnoprávnění platŧ učitelŧ a učitelek. 

Pohlavní osvěta mladých dívek byla ţádoucí, neboť zejména nezkušené chudší dívky, které 

přicházely slouţit do větších měst, se dostávaly do konfrontace s neznámým prostředím, 

lehčeji podlehly „městským svodŧm“ a nebylo výjimkou, ţe skončily jako svobodné matky 

nebo dokonce prostitutky.
660

 Od 60. let 19. století se situace týkající se vzdělávání českých 

dívek postupně zlepšovala, docházelo ke vzniku spolkŧ podporujících ţenské vzdělávání, 
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k zakládání ústavŧ pro všeobecné vzdělávání dívek i odborných dívčích škol. Roku 

1890 vyvrcholily snahy o zlepšení ţenského vzdělávání zaloţením prvního dívčího gymnázia 

ve střední Evropě, které iniciovala Eliška Krásnohorská a pojmenovala ho Minerva podle 

římské bohyně umění, řemesel a moudrosti.
661

 Hlavní vyučovací předměty zde představovaly 

latina, řečtina, čeština, náboţenství, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie 

a přírodopis. Co se týká pohlavní osvěty, doloţeny jsou opakované přednášky externích 

lékařŧ či profesorek přírodopisu na téma pohlavních chorob a pohlavních otázek ve 20. letech 

20. století.
662

 

V pojednání Pohlavní výchova mládeţe v časopise Ţivot: list pro výchovu v rodině, škole 

a společnosti (1904) autor podepsaný iniciálami F. K. uvádí, ţe neexistuje ţádná překáţka, 

která by bránila pohlavní výchově dívek: „Není důvodu, aby děvčatům nebylo poskytováno 

také přiměřené pohlavní výchovy. Zejména jest jí potřeba pro ony dívky - a těch je vţdy více – 

jeţ záhy se musejí chápati samostatné výdělkové činnosti. (…) A ani dobře ostříhaným dívkám 

lepších tříd nebylo by věcné poučení o této stránce na škodu.“
663

 Autor se domnívá, 

ţe zejména pro pracující dívky je osvěta nezbytná a měly by znát „poměry skutečného 

ţivota“. Ovšem i ostatní dívky by měly být zpraveny o fyziologických projevech svého těla 

a znát princip rozmnoţování. Toto poučení má být podle autora úkolem matky, avšak pokud 

matky nemohly či neuměly dcery poučit, měla by tuto zodpovědnost převzít škola. 

Na počátku 20. století se čím dál častěji setkáváme s názorem, ţe zamlčování témat pohlavní 

výchovy má horší dopad neţ vysvětlení.
664

 Odborníci z řad lékařŧ a pedagogŧ se domnívali, 

ţe první informace a poučení by děti měly získat v rodině. Rodiče ale většinou neměli 

dostatek informací a kompetencí k smysluplné pohlavní osvětě, proto se ukázalo nutným 

poţadavkem, aby se pohlavní osvěta stala součástí školního vyučování. Objevuje se kritika, 

ţe přirozené otázky dětí na téma sexuality nebývají dospělými pravdivě zodpovídány, děti 

se poté snaţí hledat odpovědi například u starších sourozencŧ, přátel či čeládky. 

Kupříkladu autor článku Pohlavní výchova mládeţe (1904) povaţoval všeobecné 

tajnŧstkářství v oblasti sexuality za velkou chybu a kritizoval společensky zaţitou představu, 

ţe nevědomost rovná se nevinnost a mravní čistota. Jako prostředek před sexuálním 
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pokušením spatřoval rozumnou osvětu zaloţenou na pravdivosti a prosazoval „přiměřené 

poučení v pravý čas“. Píše, ţe často kladená otázka, odkud se berou děti, bývá zodpovídána 

povídačkou o čápovi a vráně, coţ se však hodí pouze pro ukojení zvědavosti menších dětí. 

Školní děti bývají často odbývány tím, ţe se vše dozví aţ později, samy se ale z nedostatku 

poţadovaných vědomostí snaţí zjistit si o této utajované oblasti více a jako jeden z následkŧ 

jejich nedostatečné informovanosti jsou pokládány mimo jiné i sklony k tolik zatracovanému 

hříchu masturbace. Jak tedy zněla rada, jak odpovědět na zmiňovanou otázku o plození dětí? 

Podle autora článku by se mladším dětem mělo vysvětlit, ţe příroda to zařídila tak, aby dítě 

rostlo v matčině těle, dokud není tak velké, aby mohlo ţít samostatně. Mládeţ na prahu 

pohlavní dospělosti by uţ měla být poučena obšírněji a zejména dívky by měly mít 

povědomost o tělesných proměnách v dospívání, o menstruaci a těhotenství. Chlapci měli být 

od otcŧ varováni před předčasnou sexuální aktivitou. Autor článku se také zasazuje o to, 

aby do školního vyučování byla v rámci přírodovědy zařazena látka o rozmnoţování zvířat 

i lidí, ve vyšších třídách také nauka o hygieně, dietetice i o anatomii pohlavních orgánŧ 

a jejich funkcích, venerických nemocech či nebezpečí a následcích mimomanţelského 

styku.
665

 

Lékař Ladislav Procházka vzpomínal, ţe ve věku okolo 14 let nevěděl, co se děje s jeho 

dospívajícím tělem a v učebnicích nenašel informace o pohlavních orgánech a jejich funkcích. 

Pouze spoluţáci ho ve stručnosti „poučili“ a neopomenuli zdŧraznit, ţe je o věcech týkajících 

se pohlavního styku třeba zachovat mlčenlivost na veřejnosti. „O pohlavním aktu v době 

pohlavního dospívání – po 14. roce – jsem ničeho nevěděl, ač tělo se začínalo bouřit; 

spoluţáci mi to vysvětlili velice temně a nedostatečně – stud a přikázání, ţe se o těch věcech 

nesmí mluvit, jim zabránily v jasné řeči. V přírodopise jsme měli také tělovědu – 

ale i na střední škole byly v kníţkách popsány a vyobrazeny všecky moţné orgány a jejich 

funkce, ale pohlavní orgány byly pečlivě vynechány a nebylo o nich ani zmínky. Sbíral jsem 

nutné vědomosti pohlavní pozdě a velmi těţce a většinou nakřivo – pozoruje brzy hroznou 

funkci, kterou v naší společnosti zastává pohlaví, vida mnohou prostopášnost a hlavně čta 

knihy, především romány, které pohlavní obcování líčily dost zřetelně, nesmírně dráţdivě 

a svůdně.“ Informace získal aţ v pozdějším věku a sám uvádí, ţe je čerpal 

z poměrně nevhodného zdroje, jakým byla románová literatura, která pohlavní styky 

popisovala příliš „dráţdivě.“
666
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Také autor článku Pohlavní výchova mládeţe P. E. Trakal v měsíčníku Škola našeho venkova 

(1904) nepochybuje o tom, ţe je pohlavní výchova pro ţáky dŧleţitá. Příčinu v opomíjení 

pohlavního poučování mládeţe vidí ve stydlivosti, falešné pruderii, ve spojování tělesné lásky 

se zvířeckostí či hříchem a s obavou rodičŧ i učitelŧ, aby zbytečně nevyzradili něco, 

co má dětem zŧstat utajeno. Upozorňuje na to, ţe není moţné ponechat téma pohlavnosti 

při výchově stranou, neboť i na ulici mŧţe dítě slyšet „rozmarné“ popěvky, dozvědět 

se informace od starších kamarádŧ, zahlédnout obrázky či pohlednice s erotickou tématikou 

a podobně. Stejně tak mohlo vidět ţenu v pokročilém stádiu těhotenství a doţadovat 

se vysvětlení jejího stavu. Kritizuje, ţe se před dětmi o tomto tématu mluví nejasně, anebo 

dokonce lţe, a varuje před známým pořekadlem, ţe zapovězené ovoce nejvíc chutná. 

Domníval se, ţe zásadou učitelŧ by mělo být „o přirozených věcech přirozeně mluviti.“
667

 

Prŧkopník sexuologie Auguste Forel vysvětloval v knize Pohlavní otázka, rozplozování 

ţivočichŧ, mechanismus lidské souloţe, těhotenství, pohlavní pud muţe a ţeny, fyziologii 

pohlavního ţivota, věnoval se pohlavní patologii, vlivu vnějších poměrŧ na pohlavní ţivot, 

pohlavní hygieně, ale i pohlavní otázce ve výchově. Za úkol vychovatelství povaţoval Forel 

zabezpečení normálního prŧběhu vývoje, a to včetně vývoje pohlavního pudu. Domníval se, 

ţe to, co dospělého člověka mŧţe pohlavně dráţdit, je pohlavně nezralému dítěti lhostejné, 

tudíţ s ním lze hovořit na určitá témata, aniţ jej pohlavně podněcujeme. Naopak tím dítě 

přivykne na věci týkající se těla a sexuality jako na něco přirozeného. Domníval se, 

ţe uvyknutí určitým smyslovým vjemŧm zeslabuje jejich erotický účinek. Například pokud 

dítě vídá nahé tělo dospělých, neshledává na něm nic zvláštního.
668

 

Odborníci z řad lékařŧ a pedagogŧ se domnívali, ţe první informace a poučení o pohlavnosti 

by děti měly získat v rodině. Rodiče ale většinou neměli dostatek informací a kompetencí 

k smysluplné pohlavní osvětě, proto se ukázalo nutným poţadavkem, aby se pohlavní osvěta 

stala součástí školního vyučování. Na počátku 20. století začala být pohlavní výchova pomalu 

integrována do osnov českého školství. 

Pohlavní výchova byla dle Stručného slovníku pedagogického (1909) synonymem sexuální 

pedagogiky. Za steţejní úkol je zde povaţována výchova pro zdravý a přirozený pohlavní 

ţivot, který člověku přináší tělesné a duševní uspokojení a který je pro jeho zdraví i udrţení 

populace ţádoucí. Pohlavní poblouznění mládeţe je autorem hesla označováno jako zlo, 
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varování se objevuje především před masturbací, neboť má údajně za následek sklony 

k mimomanţelským stykŧm, coţ je spojené s hrozbou pohlavních nemocí a dalších neduhŧ. 

Vliv na podněcování pohlavního pudu má také nevhodná literatura a nemravné obrázky, díky 

kterým získávají děti nesprávnou cestou povědomí o sexualitě. Cílem pohlavní výchovy 

je tedy čelit předčasnému „zneuţívání“ pohlavních orgánŧ a najít prostředky ke zdravému 

vývoji pohlavního pudu. Slovník uvádí, ţe zatím neexistuje jednotná odpověď na otázky kde, 

kým a jak by měla osvěta probíhat. Nejvíce zastáncŧ se ale přiklánělo k jiţ zmiňované 

myšlence, ţe první pohlavní osvěta by se měla odehrát individuálně v rámci rodiny, protoţe 

ale rodiče často nemají potřebné znalosti, jak a kdy dětem vědomosti předat, spadá tato úloha 

častěji na pedagogické pracovníky.
 669

 

V časopise Ţenský list vyšel v roce 1910 článek Rada matkám o pohlavním dospívání dětí. 

Objevuje se zde apel, aby rodiče (a zejména matky) s dětmi dŧvěrně mluvili a nebáli se s nimi 

rozebírat intimní otázky. „Nezměrné zlo plyne z toho, kdyţ rodiče nedbají, aby dětí svých 

v době pohlavního dospívání v dobrém poučili,“
670

dočteme se v článku. Zaznívá zde kritika, 

ţe z přetvářky a pokrytectví se společnost zdráhá veřejně mluvit o pohlavním pudu 

a pohlavním dospívání, avšak pro udrţení mravního pořádku ve společnosti je potřeba, 

aby muţi i ţeny byli poučeni jiţ od dětství, neboť pohlavní pud je součást lidské 

přirozenosti.
671

 

V době první světové války, kdy docházelo k rozvratu rodinného ţivota, zvyšovala 

se zdravotní rizika, morálka byla uvolněnější, mládeţ vystavena nebezpečnějším 

společenským vlivŧm a ţeny často zŧstávaly osamocené bez muţského protějšku. Bylo 

zapotřebí, aby se pohlavní výchova stala součástí obecné výuky, zejména na středních 

školách, na coţ upozorňovala v roce 1917 Spolkové rada Pedagogického musea 

Komenského.
672

 Prŧzkumy totiţ ukázaly, ţe někteří studenti trpí pohlavní chorobou ještě před 

maturitou, prioritou pohlavní výchovy se tedy mělo stát zamezení šíření pohlavních chorob 

a vyvarovat zejména muţskou mládeţ všech fyzických i duševních „dráţdidel“ a opakovaně 

byla zdŧrazněna na nutnost náleţitě studenty poučit o pohlavní otázce.
673
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Válečné hrozby mimo jiné dokázaly, ţe ţeny jsou zpŧsobilé samostatného ţivota a mimo jiné 

i schopné samostatně se rozhodovat v oblasti sexu či plánování rodičovství.
674

 O to více 

vzrostla potřeba poskytnout dívkám dostatečné vzdělání, poučit o jejich těle a jeho funkcích, 

sexualitě a pohlavním ţivotě. 

Po první světové válce byla v českém školství zaváděna do osnov pohlavní výchova, jejímţ 

cílem bylo poučit ţáky o zejména o biologických rozdílech mezi muţem a ţenou a fyziologii 

pohlavního ústrojí. Tato výchova byla realizována formou přednášek, které pro ţáky 

připravovali lékaři, kteří byli zváni do škol, aby dětem poskytly odborné poučení. První 

osvěta měla probíhat okolo 12 let v konsekvenci s probouzejícím se pohlavním pudem a podle 

dobového úzu se měla konat zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky.
675

 Během první poloviny 

20. století byla osvěta realizována převáţně jako vysvětlení vzniku nového ţivota, například 

na příkladu slepičího vajíčka.
676

 Přednášky s tematikou pohlavní výchovy ve 20. letech 

20. století organizovala například pedagoţka a spisovatelka Marie Höfnerová- Ţlábková. 

Přednášky probíhaly zvlášť pro muţské a ţenské publikum a zvala na ně pomocí letáčkŧ. 

Sama absolvovala kurzy u lékařŧ v Českých Budějovicích, na kterých obdrţela osvědčení 

o zpŧsobilosti vykonávat přednáškovou činnost.
677

 

Po druhé světové válce byla do výuky na základních školách zařazována tzv. výuka 

k rodičovství. Poučení neprobíhalo v rámci běţného vyučování, ale pro ţáky byly opět 

organizovány speciální přednášky, které se týkaly zejména anatomie těla, fyziologie 

pohlavních orgánŧ, ale i hygienických návykŧ. Tyto přednášky se zpravidla konaly ještě stále 

odděleně pro dívky a chlapce. Aţ teprve v 90. letech 20. století se v našem školství setkáme 
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s výraznější proměnou v přístupu k sexuální výchově a s koncepčními změnami v metodice 

výuky. V českém školství se sexuální výchova stala součástí tzv. výchovy ke zdraví.
678

  

Dŧslednější prosazování lidských práv, riziko nemoci AIDS a hrozba patologických projevŧ 

dospívající populace, ale i vliv médií a rozvoj antikoncepce vedlo k častějším odborným 

diskusím a snaze o vytvoření jednotných koncepcí sexuální výchovy ve školách.
679

 V roce 

1991 byla zaloţena Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, která má za cíl 

prostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, sexuálním a reprodukčním 

zdraví a rovných příleţitostech. Ţáci dnešních základních škol by měli v rámci předmětu 

výchova ke zdraví kromě všestranné orientace v problematice aktivního zdraví, získat také 

základní poznatky v oblasti lidské sexuality, aby se dokázali vyvarovat rizikovým formám 

sexuálního chování a odpovědně se rozhodovat v oblasti sexuálního zdraví.
680

 

4.4.3 Náboženská výuka a poučení o šestém přikázání 

Nedílnou sloţkou školních osnov bylo v „dlouhém“ 19. století také náboţenství a katecheti 

se v rámci této výuky zpravidla museli dotknout tématu šestého přikázání či manţelských 

povinností. Choulostivé otázky spojené s pohlavní osvětou nebyly běţně zařazované 

do školního katechismu, témata týkající se vztahu muţe a ţeny rozebíral kněz individuálně 

se snoubenci aţ před uzavřením manţelství, případně při zpovědích.
681

 Kněţí měli tendenci 

předepisovat poţadovaný vzor chování v rámci sexuality, avšak jejich představy byly často 

popisovány spíše obecným nabádáním k čistotě a nevinnosti a varováním před smilstvem. 

Odtaţitý přístup církve k otázce sexuality souvisel se zněním šestého a devátého přikázání, 

tedy nesesmilníš a nepoţádáš manţelky bliţního svého.
682

 Smilstvo bylo podle Velkého 

katechismu pro katolické obecné školy popisováno jako „nezřízená ţádost po tělesných 

rozkoších.“ Duchovní varovali, ţe ze smilstva plyne lenivost, vrtkavost, oplzlé šprýmy, 

nechuť k Bohu, sklon ke svŧdnictví a také podvrácení zdraví.
683

 Náboţenské spisy 
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doporučovaly jako obranu před svody smilstva pravidelnou zpověď, modlitby a fyzickou 

práci. 

Mezi kněţími vyvstávala otázka, jak přistupovat k tématŧm týkajícím se sexuální oblasti 

v rámci náboţenské výchovy dětí a mládeţe. Mirošovský kaplan Jakub Rafael Macan 

ve svém článku nazvaném Jak se má katecheta, učitel školní i domácí při šestém přikázání 

Boţím zachovati (1823) nabádal katechety k opatrnosti při hovorech o šestém přikázání 

a citoval kněze Aleše Pařízka: „Kdyţ v svých katechezích k šestému přikázání přikročíte, 

buďteţ opatrní, byste snad svým vyučováním dítek spíše k smilstvu nepřivábili, neţ od něho 

odvrátili. Chtíce se napomínati, by se všech chlípných myšlení, řečí i skutků vystříhaly, 

neuţívejte nikdy takových a jim podobných soujmen, nýbrţ řekněte vţdy jen ´ošklivé´. Dobře 

učiníte, kdyţ všeobecný toliko napomenutí dětem udělíte.“
684

 Doporučoval učitelŧm, 

aby moudře volili slova, kterými se tématu šestého přikázání dotknou, aby v dětech 

nevzbudili neţádoucí zájem o téma pohlavnosti, a nabádal je, aby přistoupili spíše 

k stručnému a všeobecnému poučení. Macan se tomuto tématu věnoval také 

ve svém příspěvku nazvaném Výstraha tajná, ve kterém radil odstranit z dosahu dítěte vše, 

co by podněcovalo ke smilstvu, chránit ho před zahálkou, nestřídmostí, špatnou společností 

a neslušnými obrazy či písněmi.
685

 Aleš Pařízek zašel ještě dále a v Obrazu dokonalého 

učitele uváděl, ţe pakliţe dítě prokazatelně zhřešilo proti šestému přikázání, měl by učitel 

přistoupit k náleţitému potrestání metlou.
686

 Také gymnazijní prefekt Josef Schamm 

se věnoval přístupu učitele k poučení o šestém přikázání v článku nazvaném Kterak má učitel 

náboţenství mládeţ křesťanskou o šestém přikázání boţí poučiti (1840), který přeloţil Jan 

Stárek. Schamm se domníval, ţe je zapotřebí chránit dítě před vším, co by ohrozilo jeho 

nevinnost a dát mu spíše výstrahu neţ plné poučení.
687

 

Téma mravnosti a nevinnosti se dostávalo na stránky modlitebních knih a katolických 

normativních příruček určených laické veřejnosti.
688

 Katolická normativní literatura byla 

vyuţívána pro konstrukt ideální výchovy mladých dívek a muţŧ a popisovala společností 

očekávané morální i charakterní vlastnosti muţŧ a ţen a také křesťanský ideál souţití muţe 
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a ţeny v manţelství. Kromě apelu na zboţnost se objevovalo také varování před 

předmanţelskou či mimomanţelskou sexualitou, před ztrátou nevinnosti a sklonem 

ke smilstvu.
689

 

Kněţí také radili kontrolovat neţádoucí aktivity dětí i mládeţe a vzájemné styky obou 

pohlaví. Například český kněz a vlastenec Josef Boleslav Podstránský doporučoval 

dospívajícím chlapcŧm omezit hospody, děvčatŧm návštěvy a přástky, zakázat milostnou 

literaturu a mít nad mládeţí neustálý dohled. Podstránský nabádal vychovatele, kněţí 

a rodiče, aby bránili známostem, které by nesměřovaly k manţelství, neboť se domníval, 

ţe i zpočátku nevinná láska mŧţe časem „ztělesnit“.
690

 

Dŧleţitou roli hrála církev v oblasti přípravy na manţelství a s tím spojenými otázkami 

pohlavního ţivota. Základní poučení o náleţitostech zásnub a manţelství měli starší dívky 

i chlapci získat uţ v rámci školního katechismu, ovšem ne vţdy tomu tak v reálu bylo, proto 

bylo úkolem kněze snoubence na manţelské souţití připravit.
691

 Aby se dívky nenechaly 

od muţŧ lehkováţně svést pod falešnými sliby manţelství, bylo jednou z povinností faráře 

poučit v kázáních, při školní katechezi či křesťanských cvičeních o okolnostech zásnub 

a přípravy na manţelství. Rakouský páter Ignaz Alfons Stelzig v Rozjímání pro panny 

z poloviny 19. století, které přeloţil český kněz František Srdínko, nabádal dívky, aby nebyly 

lehkokověrné, udrţely si cudnost, počestnost a nevinnost aţ do svatby s vhodným a zboţným 

muţem, anebo aby se zaslíbily Bohu. Stelzig varoval dívky před sváděním muţŧ těmito 

slovy: „Kdyţ ti muţové povídají ta nejlíbější slova, pomni, čeho asi u tebe vyhledávají? Hle, 

celý krám bídné oulisnosti, vykládají před tebou jen k tomu cíli, aby tě o nejskvostnější klenot 

tvůj oloupili.“
692

 Upozorňoval čtenářky, aby nepodlehly tělesné ţádostivosti a chránily se před 

pokušením modlitbou.
693

 

První základní osvěta týkající se manţelství měla proběhnout uţ při školním katechismu 

a při kázáních, později v dospělém věku při osobním rozhovoru s farářem v rámci přípravy 
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na manţelství. Detaily manţelských povinností a šestého přikázání rozebírali kněţí také 

během tzv. snoubeneckých zkoušek s budoucí nevěstou a ţenichem.
694

 Úkolem faráře bylo 

dohlédnout na dodrţování náleţitostí vztahující se k zásnubám a především také přezkoumat 

moţné překáţky manţelství (například nezletilost, impotence, příbuzenský vztah, jiţ trvající 

manţelství).
695

 Kněz se před uzavřením manţelství dotazoval snoubencŧ na základní otázky 

týkající se věku a vyznání, ale také na věci intimnějšího rázu, například zda jiţ nejsou zadáni 

někomu jinému, případně zda neměli pohlavní styk, neboť i přes poţadavek nevinnosti 

a panenství se v praxi stávalo, ţe nevěsta byla jiţ v době sňatku těhotná.
696

 Katolické 

normativní příručky však dŧrazně varovaly mladé snoubence před předmanţelským 

pohlavním stykem - například katolický kněz František Auerhann v monografii Co jest 

zasnoubení k manţelství uvedl: „Často téţ zasnoubenci mylně soudí, ţe ten jejich vzájemný 

slib jiţ takové samo právo jim sděluje jako manţelství a tím své hříšné obcování omlouvají.
697

 

Upozornil na to, ţe zasnoubení neznamená volnost v sexuálním styku a snoubenci by měli 

s pohlavním stykem vytrvat aţ do uzavření sňatku. 

Zpovědní příručky 

Sexuální ţivot neměli církevní představitelé ve zvyku podrobně probírat a vysvětlovat, avšak 

měli sklon jej kontrolovat, a to zejména v rámci zpovědi.
698

 Dŧleţitým imperativem 

pro mladé muţe a ţeny byla zboţnost a mravní čistota, dále se očekávala pokora, úcta 

k autoritám, pracovitost a skromnost. Úkolem zpovědníka bylo dohlíţet na upevňování těchto 

vlastností a včasné podchycení případné odchylky od očekávané normy. Ve druhé polovině 

19. století autoři katolických normativních příruček nabádali duchovní správce, 

aby na kazatelně, ve zpovědnici ale i v soukromých stycích své svěřence (a zejména 

snoubence) poučili, a případně otcovsky napomenuli, o pravdách svaté víry a povinnostech 

a náleţitostech stavu manţelského.
699

 Zpovědní příručky určené přímo pro snoubence 
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se rozšiřovaly převáţně aţ ve 2. polovině 19. století.
700

 Čtenáři se v nich mohli dočíst, 

ţe účelem manţelství je nejen rozmnoţování lidského pokolení, ale také obrana před 

smilstvem. Autoři zpovědních příruček psali, ţe vykonávání manţelské povinnosti by se mělo 

odehrávat za účelem plození dětí, a nikoliv pro ukájení rozkoše a tělesné ţádosti. Velký apel 

byl ve spisech pro snoubence kladený na manţelskou věrnost.
701

 

Ve zpovědních zrcadlech poloviny 19. století se objevují otázky směřující k odhalení 

„nečistých myšlenek, čtení oplzlých knih, sledování necudných obrazŧ.“ Zpovědník se mohl 

vyptávat na manţelský ţivot, hříšné myšlenky, případný předmanţelský či mimomanţelský 

styk, nechtěné těhotenství a potrat.
702

 Kněţí se snaţili o prevenci proti smilstvu, 

a to především u dětí. Z toho dŧvodu byla velká pozornost věnována první zpovědi, která 

probíhala ve věku okolo 12 let. Děti byly dotazovány, zda nespí v posteli se sourozenci nebo 

pacholky či děvečkami, zda u nich neviděly nebo neslyšely něco nepočestného. Zpovědní 

zrcadla uváděla postupy, jak se dítěte na podobná témata ptát.
703

  

Zpovědníci se dotazovaly svobodných mladých dívek na moţné sexuální zkušenosti, 

zda je někdo líbal, dotýkal se jich, případně zda nešlo o ţenatého muţe nebo zda nedošlo 

k nechtěnému otěhotnění či dokonce pokusu o potrat. Zpovědníci ale měli být velice opatrní, 

aby náhodou nevhodně poloţenou otázkou nenavedli k hříchu.
704

 

Snoubencŧm bylo před sňatkem doporučováno kromě modliteb a pokání také podstoupit 

generální zpověď a to především, stalo-li se, ţe „před tím v delší, snad i hříšné známosti 

trvali.“
705

Ani po sňatku ale nezŧstaly intimní styky manţelŧ stranou zájmu zpovědníka. Jeho 

úkolem bylo nadále kontrolovat sexuální ţivot manţelŧ, včetně moţných kontraceptivních 

metod či partnerské nevěry. Manţelé byli při zpovědích napomínáni a upozorňováni na smysl 
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a podstatu manţelství.
706

 Nevěra byla porušením devátého přikázání a byla velmi přísně 

odsuzována, neboť „odvrací manţelskou lásku, domácí prospěch a dobré vychování dítek.“
707

 

Církev vymezovala, co vše je v rámci lidské sexuality povaţováno za přípustné a co naopak 

nikoli. Takzvaně „proti přírodě“ byla například pedofilie, homosexualita či exhibicionismus. 

Velkým tématem byla zejména masturbace. Zpovědník měl za úkol varovat před nebezpečím 

a následky této neřesti, poučit hříšníka o zdravotních komplikacích spojených s onanií a jako 

prevenci doporučovat neustálou činnost, střídmost v jídle, pravidelnou zpověď a modlitby.
708

 

Jak tedy zapadala sexuální výchova do školní výuky v 19. století? Pohlavní osvěta byla 

ovlivněna představou církevních ale i světských autorit o nevinnosti a čistotě dětí a mládeţe. 

V 18. i 19. století dominovala snaha udrţet je co nejdále od smilstva, ať uţ se jednalo o četbu 

neţádoucí literatury, „nebezpečné“ styky s druhým pohlavím či pouhou nemravnou 

myšlenku. Jako prevence proti sklonŧm k hříchu měla pŧsobit pravidelná náboţenská výuka, 

modlitby a zpověď. Od tereziánských školských reforem se rozšiřovala síť škol a vzdělanost 

i kvalita výuky se postupně zvyšovala, avšak na otevřené rozebírání pohlavních otázek nebyli 

učitelé rozhodně připraveni. Výchovné názory počátku 19. století byly v českých zemích 

ovlivněné nejen osvícenskými myšlenkami, ale také filantropismem. Do popředí se dostávala 

nejen zásada děti a mládeţ učit a vychovávat, ale také kontrolovat, vést je k disciplíně, 

k mravní i fyzické čistotě. Díla filantropistŧ byla překládána pro české čtenáře, i kdyţ 

v otázkách pohlavní osvěty zŧstávaly překladatelé přeci jen rezervovanější. Čeští autoři 

se obávali, aby v dětech předčasně nevzbudili o sexualitu zájem a pohlavní výchova 

se omezovala především na varování před smilstvem a nebezpečím pohlavního puzení. 

Postupem času ale vyvstala mezi pedagogy otázka, zda zatajováním informací nevzbudí 

v dětech větší zájem o tzv. zakázané ovoce. Snaha řídit se moderními pedagogickými trendy 

dlouho naráţela na ostych a obezřetnost českých učitelŧ, na přelomu 19. a 20. století se však 

v pedagogickém prostředí stále častěji objevují debaty, kdy a jak by měla sexuální osvěta 

probíhat a jak ji zahrnout do výuky. Propagátoři pohlavní výchovy se domnívali, ţe prvotní 

úkol poučit dítě měla rodina (zejména matka) a dítě od 12 let by mělo získat základní 

a přiměřené poučení ve škole.
709
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4.4.4 Otázka pohlavního pudu a tzv. tajného hříchu 

Jedním z velkých témat pohlavní výchovy byl rozvíjející se pohlavní pud, jeho projevy 

v dospívání a s tím spojená otázka sebeuspokojování u dětí a mládeţe. Zatímco raně novověcí 

lékaři a vychovatelé nevěnovali masturbaci velkou pozornost, v 18. století se naopak stala 

terčem kritiky a fenoménem, kterému je třeba všemoţnými zpŧsoby zabránit. Počátkem 

18. století vyšel v Anglii anonymní spis s názvem Onania: or, the heinous sin of self-

pollution, and all its frightful consequences, in both sexes, consideed, with spiritual 

and physical advice to those who have already injured themselves by this abominable 

practice. Volně bychom přeloţili jako „Onanie aneb ohavný hřích sebezneuctění a všechny 

jeho strašné dŧsledky u obou pohlaví, s duchovní a fyzickou radou těm, kteří jsou touto 

ohavnou praxí jiţ poznamenáni.“ Pamflet, který předkládal přísnější náhledy na masturbaci, 

se setkal s ohlasem a dočkal se několika vydání i překladŧ.
710

 V roce 1760 pak vyšla 

ve francouzštině zlomová kniha L'onanisme, Dissertation sur ses saladies produites par 

la masturbation. Autorem byl švýcarský lékař Samuel Auguste Tissot. Jeho pojednání 

o domnělých nepříznivých účincích sebeuspokojování se stalo populárním a z masturbace 

se rázem stala celospolečenská hrozba. Tissot popisoval onanii jako chorobu, kterou trpěli 

zejména chlapci střední společenské vrstvy.
711

 

Téma onanie a Tissotovy názory inspirovaly řadu dalších autorŧ. V roce 1769 vyšlo 

anonymně dílo Der ratende Art, přepracované vydání tohoto díla jiţ bylo o sedm let později 

vydáno pod jménem německého lékaře Christiana Friedricha Börnera Jr. s názvem Werk von 

der Onania.
712

 Před hrozbou onanie varoval také zakladatel veřejného zdravotnictví Johann 

Peter Frank a apeloval na učitele, aby na své svěřence neustále dohlíţeli, vyučovali ve třídách 

rozdělených podle pohlaví a případného hříšníka izolovali od ostatních.
713

 Otázkou onanie 

se zabývali také filantropisté. Například Johann Bernard Basedow označil masturbaci za hřích 
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proti přírodě, který má zhoubný vliv na zdraví,
714

 a Christian Gotthilf Salzmann se přímo 

tomuto problému věnoval v knize Über die heimlichen sünden der Jugend čili O tajných 

hříších mládeţe.
715

 Jako jedno z preventivních opatření doporučovali filantropisté dŧvěru 

mezi dětmi a rodiči. „Můj otec si uměl získati při mně důvěru, takţe jsem se mu vţdycky 

se vším svěřil, a před ním nijakého tajemství neměl. Tím se mu poštěstilo, ţe mne uchoval 

tajných hříchů, kteréţ tehdáţ ve škole velmi se rozmáhaly a jimiţ přemnoho ţáků ochuravělo 

a bídnými se stalo,“
716

 psal Ch. G. Salzmann ve Vojtěchu Krasilovi a vyzdvihl tím dŧleţitost 

upřímné rozpravy mezi rodiči a dětmi. 

Onanie byla povaţována za nemoc, za něco nepřirozeného, hříšného a zhýralého, před čím 

je potřeba děti a mládeţ chránit. Proto se v 19. století stávala častým tématem výchovných 

a zdravotnických příruček. Pedagogové i lékaři varovali před škodlivostí této neřesti 

a negativním dopadem na dětský organismus.
717

 Kladli rodičŧm a vychovatelŧm na srdce, 

aby se onanii snaţili všemoţně předcházet – například pobytem dětí na čerstvém vzduchu, 

vyváţenou a střídmou stravou bez kořeněných pokrmŧ, tělocvikem, tvrdší postelí s lehkou 

přikrývkou, časným vstáváním, neustálým dohledem a fyzickou prací. 

Čeští autoři výchovných děl nebyli ve varování před onanií výjimkou, zejména od poloviny 

19. století vznikala pŧvodní česká tvorba s tématem tzv. tajného hříchu.
718

 Termín onanie 

či masturbace nebyl v 19. století běţně pouţívaný, častěji se setkáme s pojmem sebeprznění, 

samohana, obratem tuze nemilá věc, tajná neřest či tajný hřích.
719

 Autoři populárně-naučných 

příruček tvrdili, ţe na dítěti lze poznat příznaky onanie podle tahŧ v tváři, zapadlých oči, 

bledosti, oslabené paměti, podráţděnosti či ospalosti. Následkem byla podle nich neurastenie, 

impotence, vysílení organismu, nemoci srdce nebo dokonce psychické potíţe. Jako prevence 
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jsou kromě neustálého dohledu nad mládeţí zmiňovány i mechanické prostředky proti onanii, 

například oblékání hrubých rukavic na noc nebo provlečení prstenovitého krouţku skrz 

předkoţku.
720

 

Jedním z prvních českých autorŧ, který se tématu masturbace u nás věnoval, byl lékař Filip 

Stanislav Kodym. Ve své Zdravovědě (1853), varoval, ţe propuknutému „zlozvyku“ 

se jen těţko zabraňuje, dŧleţitost tedy přikládal předcházení této neřesti. Doporučoval 

nedávat dětem (konkrétně píše o chlapcích) velké mnoţství masa, kořeněných jídel, kávy 

a piva a nenechávat je povalovat dlouhou dobu v posteli. Dokonce se vyslovil proti peřinám 

a domníval se, ţe chlapci mohou spát pouze na slamníku. Radil rodičŧm a vychovatelŧm, 

aby svěřencŧm dopřávali dostatek tělocviku i fyzické námahy. Zajímavé je, ţe jako 

prostředek proti masturbaci doporučoval mimo jiné také přírodopis. Nikoli však primárně 

proto, aby se chlapci dočetli o přírodě a rozmnoţování, ale aby se zabavili nějakou činností 

a našli si zálibu například ve sbírání bylin či kamenŧ, coţ je údajně odvrátí od „daremných 

myšlenek“.
721

 

Zabránit tomuto „hříchu mládeţe“ bylo v zájmu vychovatelŧ, rodičŧ, lékařŧ i kněţí, kteří 

shodně povaţovali onanii za značné mravní ohroţení dětí a mládeţe. Lékař Emanuel Kapper 

například označil onanii „za hnusné a ohyzdné počínání, jímţ osoba muţská neb ţenská 

pohlavní své části způsobem nepřirozeným pouze za tou příčinou dráţdí, jen aby v sobě 

vzbudila chlípné chtíče.“
722

 V populárně-naučných příručkách se objevovaly zpŧsoby, 

jak masturbaci zabránit a příznaky, kterými se onanie projevuje, ale také rady, 

jak se zachovat, pokud někoho přistihneme při tomto tajném hříchu. Kromě rozumného 

vysvětlení neblahých následkŧ a dŧsledného mravního poučení byly provinilci doporučovány 

studené koupele a neustálé zaměstnání.
723

 Náboţenské normativní spisy doporučovaly 

hříšníkŧm pravidelnou zpověď, modlitby a fyzickou práci. Kněţí měli při zpovědi za úkol 

vysvětlit svým svěřencŧm všechny zhoubné dŧsledky onanie a dŧrazně před ní varovat.
724

 

Kněz Josef Boleslav Podstránský psal dokonce o hrozbách ztráty ţivota a výstraţně 
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upozorňoval, ţe „dítěti, jeţ v tajný hřích (samoprzeň, onanii) upadlo – často můţe jen rychlá 

pomoc lékaře zachovati ţivot.“
725

 Lékařská a pedagogická literatura vykreslovala masturbaci 

jako nebezpečný a zhoubný zlozvyk, který má negativní vliv na zdraví i psychiku. 

Za nejčastější následky byly uváděny sklony k melancholii, úbytek sil, změna barvy 

v obličeji, závratě a nevolnosti či dokonce mdloby.
726

 

Koncem 19. století se objevovala kritika, ţe onanie u dětí vzniká především proto, ţe nejsou 

dostatečně informovány o lidském těle a pohlavním pudu, a o to více dychtí po získání 

informací týkajících se jejich vlastní tělesnosti a sexuality: „U nás jest tak hrozné rozšíření 

této neřesti proto lehce moţno, protoţe rodiče a vychovatelé místo co by svěřence své měli 

poučovati o těle lidském a o účelu, jemuţ slouţiti má, úzkostlivě se vystříhají kaţdé sebemenší 

zmínky o tom. Není pak divu, ţe dítě samo na sebe v tom ohledu jsouc odkázáno, lapá zrovna 

kaţdé pokradmu zaslechnuté slovo, které zdánlivě třeba trochu světla do jeho nevědomosti 

přináší,“ dočteme se ve Slovníku domácího lékařství a zdravotnictví.
727

 Autor hesla 

„sebeprznění - onanie, masturbace, manustuprace“ ještě na sklonku 19. století označuje onanii 

za nejhorší a nejrozšířenější neřest, která vzniká následkem poblouznění pohlavního pudu. 

Vysvětluje, ţe sebeprznění znamená „vyvolávání chlípných pocitů, jeţ osoby obou pohlaví 

na sobě samých nebo rukama svýma nebo víceméně vhodnými nástroji konají a vpravují 

se tak uměle ve stav podobný onomu při pravidelné souloţi (…)“.
728

 Dále odkazuje na citaci 

z první knihy Mojţíšovy a objasňuje pŧvod slova onanie, který je odvozen podle biblické 

postavy Ónana, který se však nedopouštěl sebeukájení, ale přerušované souloţe.
729

 

Ladislav Prokop Procházka kritizoval, ţe společnost řeší rŧzné přestupky proti mravnosti, 

ale povaţuje za neslušné mladým lidem vysvětlit, co si mají „s bouřlivým pudem pohlavním 

počíti“, chlapci si následně neví rady s vlastním dospívajícím tělem a pohlavním pudem, 

chtějí objevovat své tělo a tuţby, coţ vede k onanii, která ale podle Procházky vymizí, kdyţ 

dojde k „přirozenému ukojení souloţí se ţenou.“ 
730
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Ke konci 19. století byly o něco pokrokovější informace o masturbaci reflektovány 

v překladech zahraničních děl. Například švédský lékař Seved Ribbing upozornil, ţe ačkoli 

o problému onanie jiţ byly napsány četné řádky, ne vţdy byly uváděny pravdivé, přesné 

a lékařsky podloţené informace. V Pohlavní zdravovědě srozumitelně přibliţoval čtenářŧm, 

co si pod autoerotikou představit: „Samoprznění rozumíme konání, které podniká člověk, 

by vhodným manipulacemi, mechanickými prostředky neboli toliko obrazotvorností vzrušil 

a podráţdil své pohlavní části za tím účelem, aby dostavil se nervesní spasmus, který 

dostavuje se při pohlavním obcování.“
731

 Onanii obdobně jako jeho předchŧdci nazýval 

škodlivým zvykem, na druhou stranu se ale zároveň přikláněl k názoru, ţe některé představy 

o její domnělé škodlivosti jsou přehnané a ne všechny zhoubné účinky popisované 

v osvětových příručkách jsou pravdivé.
732

 Domníval se, ţe k masturbaci u mladých lidí často 

dochází z dŧvodu navedení od kamaráda či sluţebných, někdy bývá vyvoláno nechtěně 

tělesným cvičením, jakým je třeba šplhání či jízda na koni, a z této náhodné zkušenosti 

se poté mŧţe vyvinout zlozvyk. Obdobně jako jeho předchŧdci doporučoval jako prevenci 

výţivnou, ale nedráţdivou stravu, pohyb na čerstvém vzduchu, studené lázně, časné vstávání 

a lehké přikrývky. Podtrhoval jako jedno z preventivních opatření také dŧleţitost dŧvěry mezi 

dětmi a rodiči.
733

 

Americká spisovatelka Eliza Bisbee Duffey upozornila, ţe příčinou onanie bývá často 

nedostatečná hygiena pohlavních orgánŧ a z toho vyplývající svědění, které vede k dotýkání 

se pohlavních orgánŧ a následně nevědomky přeroste v masturbaci. Kladla tedy dŧraz v první 

řadě na řádnou hygienu. Domnívala se, ţe pokud je dítě přistiţeno při masturbaci, matka 

by měla jasně, ale dobrosrdečně vysvětlit „posvátnost vlastního těla“ a také škodlivý dopad 

onanie na zdraví. Doporučovala, podobně jako Ribbing, vybudování dŧvěry mezi matkami 

a dcerami. Apelovala na matky, aby poučily dcery o úctě k vlastnímu tělu, a věřila, 

ţe „poučení, která vzbudí pravý dojem, budou ochranou proti tomuto i jiným zlům,“ přičemţ 

oním pomyslným zlem myslela zejména masturbaci.
734

 Česká lékařka Anna Bayerová 

označovala onanii u dívek za „těţkou ránu, oslabující naši generaci“ a vedoucí k váţným 

duševním poruchám.
735

 Tyto myšlenky převzala od své inspirátorky Anny Fischer – 

Dückelmann, která byla k masturbaci krajně skeptická, mluvila o ní jako o „zlé vášni“ 
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a v knize Die Frau als Hausärztin vyobrazovala mimo jiné také mechanické pomŧcky 

k prevenci onanie.
736

 

Podobně jako téma sex je téma onanie jen výjimečně zmiňováno v pramenech osobní 

povahy.
737

 Ojedinělou zmínku najdeme například v pamětech Františka Xavera Bašíka. 

„Onanie. Znal to slovo. Zaslechl je mezi hochy, kdyţ někdy, zčervenalí a plni rozpaků a studu, 

jeden druhého se na to vyptával nebo o třetím vypravoval (…). Všichni tápali v nevědomosti, 

trnuli strachem, nejde-li o nějakou strašlivou nemoc, protoţe slyšeli leckde povídat o onanii 

a jejich následcích hrozné báchorky – ale nechat toho, to nedokázal hned tak některý z nich,“ 

vzpomínal Bašík.
738

 Z uvedené ukázky se lze domnívat, ţe sebeuspokojování bylo mezi 

mládeţí diskutovaným i praktikovaným návykem, který zároveň lákal, ale i děsil, 

a to na patrně základě všeobecného varování a zastrašování. Pedagog, historik a redaktor 

František Jan Zoubek
739

 psal v deníku z roku 1853 o pravidelné masturbaci a následných 

výčitkách svědomí a návštěvě zpovědníka.
740

 

Jak tedy mohla probíhat sexuální výchova ve století páry? V 19. století sice pronikaly 

i do českých zemí moderní výchovné trendy a pedagogické směry, avšak pohlavní výchova 

v dnešním slova smyslu ještě neprobíhala. V dobových populárně-naučných příručkách 

a domácích lékařích najdeme témata, která lze zařadit do rámce pohlavní osvěty – autoři 

popisovali například funkce lidského těla a rozmnoţování, těhotenství a porod, hygienické 

návyky či rozvíjení „pohlavního pudu“ a somatické změny během dospívaní. Zejména 

ve druhé polovině 19. století se v publikacích objevují myšlenky, ţe rodiče by s dětmi měli 

hovořit otevřeně o intimních tématech. Společnost však zároveň chtěla zachovat dítě 

co nejdéle „nevinné“ a nechtěla zpŧsobit předčasné „probuzení pohlavního pudu“. Existovala 

obava, aby v dětech odtajněním tabuizovaných témat rodiče či vychovatelé nedali záminku 

k předčasnému zájmu o sexualitu. Odborníci inspirovaní myšlenkami filantropistŧ 

se ale domnívali, ţe pokud bude dítě samostatně hledat informace týkající se pohlavnosti 

posloucháním zkušeností starších přátel, čeládky či nejrŧznějších pověr, bude to mít horší 

následek neţ rozumné vysvětlení od povolané osoby. Na přelomu 19. a 20. století se pomalu 
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otevíral prostor pro debaty na dosud tabuizovaná témata, jakými byly například ţenská 

sexualita, prostituce či plánované rodičovství. Avšak o cílené pohlavní výchově ještě hovořit 

nemŧţeme. 
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5 ZÁVĚR 

Témata týkající se pohlavního styku, nahého těla, ale i těhotenství a porodu nebylo 

v 19. století společensky ţádoucí rozebírat na veřejnosti. Protoţe však sex byl, je a bude 

neoddělitelnou součástí lidského ţivota, bylo zapotřebí vymezit, jak se bude s tématem 

sexuality nakládat. V 19. století se formoval diskurz, který uzavíral sexualitu do prostředí 

soukromých manţelských loţnic nebo veřejných domŧ. Povaţování intimních témat 

za nemravné se, zejména v měšťanských vrstvách, postupně změnilo aţ v pokryteckou 

pruderii, která i polibek dívky s chlapcem nebo nemravnou myšlenku odsuzovala. Přestoţe 

byl sex intimní záleţitostí patřící do soukromé části společenského prostoru, stal 

se předmětem veřejné kontroly. Po celé 19. století byla vlivem církve, pedagogŧ i lékařŧ 

sexualita povaţována za něco nepatřičného a hříšného a cílem bylo vychovávat děti 

k nevinnosti, nevědomosti, zdrţenlivosti a cudnosti. 

Prudérní společnost 18. a 19. století chápala probouzející se pohlavní pud u dospívajících 

a zájem o sexualitu jako něco, co je zapotřebí usměrňovat a hlídat. Od dob osvícenských 

objevŧ se o tělo a jeho funkce začala kromě medicíny zajímat také veřejná moc. Zájmem 

osvícenského státu bylo silné a zdravé obyvatelstvo, coţ bylo spojeno se zkvalitněním 

zdravotní a sociální péče, zakládáním sociálně-zdravotních institucí, vylepšováním sítě škol, 

ale také s rŧznými formami sociální kontroly. Dozor nad zdravím a prŧběhem lidského ţivota 

měla také nové vznikající veřejná hygiena (tzv. zdravotní policie), jejímţ zakladatelem byl 

rakouský lékař Johann Peter Frank. Osvícenský stát si uvědomoval, ţe za účelem kvalitního 

a silného obyvatelstva musí pravidelně dohlíţet na své poddané, jejich zdraví a ţivotní 

podmínky a zaměřit péči také na matky a děti a výchovu nových generací. Nástrojem 

disciplinační moci se tak stala škola. Od konce 18. století se vzdělávání v habsburské 

monarchii centralizovalo, od roku 1775 platil všeobecný školní řád připravený Ignácem 

Felbigerem, který stanovoval vzdělávací povinnost pro děti od 6 do 12 let. Postupně 

se zvyšovala gramotnost obyvatelstva a zájem společnosti o rozumové poznání, včetně 

znalosti funkcí vlastního těla. Lékaři nově psali nejen odborné publikace, ale také populárně-

naučné zdravotnické příručky pro laické čtenáře. Osvětové příručky o zdravém ţivotním 

stylu, výţivě a hygieně nepsali ale jen lékaři, ale i další představitelé inteligence, například 

kněţí, filozofové a pedagogové. 

Učitelé, rodiče, lékaři i církevní představitelé devatenáctého století se snaţili především 

uchránit děti a mládeţ témat spojených se sexualitou. Prudérní měšťanská společnost i dobová 
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normativní literatura vykreslovala nevinné dítě neznalé oblasti sexuality. Zejména 

při výchově dívek byla cílem cudnost, nevinnost, zboţnost a neznalost pohlavního ţivota. 

Přestoţe některé děti měly moţnost vidět příchod sourozence na svět, těhotné ţeny v okolí 

či páření zvířat, nikdo jim zpravidla nepodal pravdivé a racionální vysvětlení. 

Povědomí většiny mladých dívek o manţelských povinnostech, sexualitě či rozmnoţování 

bylo velmi malé. Matky při výchově témata týkajících se manţelských povinností zpravidla 

zanedbávaly. Roli hrál nejčastěji stud, ale i jejich vlastní neinformovanost. Rodiče 

puritánskou výchovou a pomíjením pohlavní osvěty udrţovali děti ve zdánlivé nevinnosti 

a nevědomosti, která však u dospívajících mohla vést k ještě většímu zájmu o tuto 

zatajovanou oblast lidského ţivota. Ve druhé polovině 19. století se jiţ setkáme s kritikou 

výchovy k absolutní neznalosti oblasti sexuality, přibývají také osvětové zdravotnické 

příručky pro laiky, které se okrajově zabývají tématy anatomie pohlavních orgánŧ, početí, 

menstruace, pohlavních nemocí. 

Přesto ale na základě studia pramenŧ víme, ţe přijímání měšťanské pruderie neplatilo všude 

stejně a zejména u muţŧ byla do jisté míry sexuální aktivita dokonce ještě před manţelstvím 

tolerována. Hovoříme o tzv. dvojí morálce vycházející z představy nevinné a cudné ţeny 

a pudy ovládaného muţe. Společnost přivírala oči nad předmanţelskou sexuální zkušeností 

muţŧ, zatímco u dívek nebyla podle obecného diskurzu za ţádných okolností přijatelná.
741

 

Od muţe se očekávalo, ţe se oţení aţ teprve kdyţ bude schopen rodinu ekonomicky 

zabezpečit, coţ mnohdy souviselo s vyšším sňatkovým věkem a tím pádem i vyšší 

pravděpodobností předchozích sexuálních zkušeností. 

Střední měšťanská vrstva, pokládaná za nositele změn a modernizace, přistupovala 

v 19. století k sexualitě dvojím zpŧsobem. Město bylo spojeno s ţivotem svázaným 

konvencemi, zvýšeným dohledem a pruderií, ale zároveň také s nástrahami ohroţujícími 

poţadovanou mravopočestnost a nevinnost. Přestoţe v Rakousku-Uhersku platila dobově 

podmíněná norma vyţadující cudnost, nevinnost a v případě dětí také neznalost sexuální 

oblasti, 90. léta 19. století vlivem sílící sekularizace společnosti i nových uměleckých směrŧ 

touţících šokovat (naturalismus a dekadence) postupně narušovala středostavovskou pruderii 

a tabuizaci intimních témat. 

Na vesnicích nicméně neměli lidé takový přístup k dobové osvětové literatuře, jako měšťané 

a mnohdy ani nebyli dostatečně gramotní. Venkov také nebyl tolik svázaný měšťáckými 
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konvencemi. Sběratel folkloru Karel Jaroslav Obrátil se zaměřil na sexuální ţivot lidových 

vrstev, shromáţdil lidové slovní projevy a zvyky z oblasti Moravského Slovácka, Hané 

a zčásti také z Prahy, které byly dříve skrývané či zatajované, protoţe byly spojeny s tématem 

erotiky a tělesnosti či byly oplzlé aţ vulgární. Z Obrátilova výzkumu vyplývá, ţe sexuální 

zkušenosti před sňatkem byly na venkově tolerovány, pokud byli dívka s chlapcem 

jiţ zasnoubeni nebo existovala naděje na příslib manţelství. Obrátilovy poznatky a výsledky 

pětadvacet let trvajícího sběru lidové slovesnosti bortily obrozeneckou představu idylického 

a nezkaţeného venkova. 

První náznaky cílené pohlavní osvěty lze vypozorovat na konci 18. století, kdy v souvislosti 

s osvícenskými reformami, rozvojem věd a dŧrazem na racionalismus rostla literární 

produkce a vynikala potřeba pravdivého poučení v rŧzných oblastech lidského ţivota. 

U zrodu uceleněji koncepce pohlavní osvěty ve školách stáli zástupci evropského 

pedagogického směru zvaného filantropismus, kteří prosazovali názornost ve výuce, tělesnou 

výchovu a výuku uţitečnou pro praktický ţivot. Nové pedagogické přístupy kritizovaly 

autoritativní metody výchovy, vyzdvihovaly přirozený vývoj dítěte, podporovaly globalizaci 

ve vyučování a dŧraz na specifika dětského světa. V 19. století pronikaly i do českých zemí 

moderní výchovné trendy a pedagogické směry, avšak pohlavní výchova v dnešním slova 

smyslu ještě neprobíhala. V didaktických příručkách a domácích lékařích najdeme témata, 

která lze zařadit do rámce pohlavní osvěty. Ačkoli otázky spojené s pohlavním ţivotem, 

erotikou, sexuálním chováním byla dlouhou dobu na okraji veřejného společenského zájmu, 

v prŧběhu 19. století se v populárně-naučných příručkách postupně objevovaly informace 

spojení s lidskou sexualitou. Pakliţe rodiče nevěděli či neuměli podat informace týkající 

se pohlavní osvěty, pomoci jim mohla právě osvětová literatura pro laické čtenáře, ve kterých 

však byly informace o sexualitě také opatrné a stručné. 

Autoři dobových populárně-naučných příruček popisovali například fyzický vývoj lidského 

těla, těhotenství a porod, hygienické návyky, rozvíjení „pohlavního pudu“ a somatické změny 

během dospívaní. Avšak o cílené pohlavní výchově ještě hovořit nemŧţeme. Metodou 

informování o sexuálních tématech bylo zejména varování a zastrašování, například varování 

před probuzením pohlavního pudu, ztrátou nevinnosti, čistoty a mravnosti. Dobové literatura 

čtenářŧm předkládala vzory ţádoucí chování a naopak varovala, jaké chování je společensky 

nevhodné. Nejvíce se autoři osvětových příruček věnovali tématu morální čistoty, zejména 

nevinnosti dívek. Jak jiţ bylo uvedeno, na sexuální záţitky chlapcŧ a děvčat bylo pohlíţeno 

odlišnou optikou. Předpokládalo se, ţe měšťanské dívky a ţeny si budou ochraňovat svou 
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nevinnost, vdané manţelskou věrnost. Avšak u muţŧ byla tiše tolerována předmanţelská 

či mimomanţelská sexuální zkušenost. 

Pŧvodní české osvětové příručky psali převáţně muţští autoři, ţeny byly výjimkami, psaly 

spíše preskriptivní výchovné spisy pro dívky anebo se věnovaly překladŧm.
742

 Teolog Aleš 

Vincenc Pařízek přeloţil dílo německého učitele Petera Willauma Praktická kniha ruční 

(1790), ve kterém jako jeden z mála doporučoval pohlavní osvětu. Domníval se, ţe zatajování 

informací vede k tomu, ţe v dětech vzbuzuje ještě větší zájem a děti se samy snaţí dopídit 

zamlčovaných informací. Jedním z prvních, kdo se u nás zabýval tématem sexuální osvěty, 

byl kněz a profesor praţské filosofické fakulty Bernard Bolzano, který se při přednáškách 

věnoval i běţně tabuizovaným tématŧm jako je například pohlavní pud, otázka prostituce 

či povinností manţelského ţivota. Další významnou osobností v oblasti sexuální výchovy byl 

pedagog Antonín Konstantin Víták, který v díle Klín mateřský čili Nauka o výchově rodinné, 

kterak totiţ děti od početí a narození aţ do čtvrtého roku dětského tělesně a duševně 

ošetřovati a rozumně vychovávati laickým čtenářŧm srozumitelně popisoval pohlavní orgány 

a vysvětloval čtenářŧm princip početí. Jako jeden z mála českých autorŧ se věnoval tématu 

pohlavní výchovy a na svou dobu nezvykle otevřeně popisoval anatomii pohlavního ústrojí. 

Ve druhé polovině 19. století se jiţ o určitých tématech spojených se sexualitou hovořilo 

otevřeněji. Docházelo k dynamickému rozvoji české společnosti, zvyšovala se vzdělanost, 

rozšiřovala se síť škol a tím pádem i vzdělanost. Vliv mělo také potlačování vlivu náboţenství 

a jeho institucí.
743

 V osvětových publikacích objevují myšlenky, ţe rodiče by s dětmi měli 

hovořit otevřeně o intimních tématech. Společnost však zároveň chtěla zachovat dítě 

co nejdéle „nevinné“ a nechtěla zpŧsobit předčasné „probuzení pohlavního pudu“. Existovala 

obava, aby v dětech odtajněním tabuizovaných témat rodiče nedali záminku k předčasnému 

zájmu o sexualitu. Ve druhé polovině 19. století se v popularizačních příručkách podrobněji 

objevovala témata jako fyzický vývoj lidského těla, změny spojené s dospíváním chlapcŧ 

a dívek, hygiena těla. Začínala se objevovat kritika zamlčování intimních témat před dětmi. 

U propagátorŧ sexuální osvěty se shodně objevovala myšlenka, ţe samostatné zjišťování 

informací o pohlavním ţivotě mŧţe přinést více škody neţ rozumné a srozumitelné vysvětlení 

od rodičŧ, vychovatelŧ či učitelŧ. 

Na konci 19. století se setkáme nově s pojmem sexuální didaktika. Byla definována jako 

didaktika věnující se rozdílnostem mezi muţi a ţenami, nedočteme se, ţe by se sexuální 
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didaktika zabývala metodami a formami sexuální výchovy. Na přelomu 19. a 20. století 

se pomalu otevíral prostor pro debaty na dosud tabuizovaná témata, jakými byly například 

ţenská sexualita, nahota, prostituce či plánované rodičovství. 

Poţadované vzorce chování v oblasti sexuality předkládaly také církevní představitelé, kteří 

především nabádali k čistotě, střídmosti, nevinnosti a varovali před smilstvem. Témata 

týkající se vztahu muţe a ţeny či manţelských povinností rozebíral kněz se snoubenci aţ před 

uzavřením manţelství během tzv. snoubeneckých zkoušek a sexuální chování kontroloval 

v rámci zpovědi. Mezi kněţími probíhala debata, jak přistupovat k tématŧm týkajícím 

se sexuální oblasti v rámci náboţenské výchovy dětí a mládeţe. Katechetŧm bylo 

doporučováno, aby dobře volili formu, jakou se budu zmiňovat o tématu šestého přikázání, 

aby v posluchačích nevzbudili neţádoucí zájem o sexualitu a doporučováno bylo stručné 

a všeobecné poučení. Před nástrahami smilstva doporučovali pravidelnou zpověď, modlitby 

a fyzickou práci. 

Na přelomu 19. a 20. století se posunuly objevy v medicíně, rozvíjely se nové vědní disciplíny 

jako například kult.urní antropologie, evolucionismus, ale i psychoanalýza či sexuologie jako 

vědní obor a o sexualitě se začalo veřejně hovořit otevřeněji, ve větší míře začaly být 

vydávány osvětové publikace na téma pohlavní ţivot. České prostředí v oblasti sexuální vědy 

ovlivnili zejména berlínský sexuolog Iwan Bloch, který jako první pouţil termín 

Sexualwissenschaft,
744

 švýcarský psychiatr August Forel, italský lékař Paolo Mantegazza 

a švédský lékař Seved Ribbing. Pohlavní osvěta měla za úkol zejména zabránit předčasné 

sexuální aktivitě a šíření pohlavních chorob. V osnovách školní výuky nahrazovaly cílenou 

sexuální výuky přednášky, které ve 20. letech 20. století organizovala například pedagoţka 

Marie Höfnerová- Ţlábková. 

Lze tedy shrnout, ţe osvětová literatura dotýkající se tématu pohlavní osvětu zahrnovala 

zejména výchovné a zdravotnické příručky. Čtenářské popularitě se těšil ţánr 

tzv. preskriptivní neboli normativní literatury pro ţeny a dívky. Autoři zde zpravidla 

popisovaly stereotypní ideály ţeny jako manţelky, hospodyně a matky. O sexuální 

problematice se ale čtenářky nedočetly. Jedny z prvních náznakŧ pohlavní osvěty se objevují 

v dobových porodnických příručkách či v „naučeních“ pro rodičky. Cílovou skupinou 

ale byly nastávající matky, nikoli dospívající dívky. Autoři dobových zdravotnických příruček 
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a domácích lékařŧ se věnovali problematice dospívání a s tím spojenými tématy jako 

je menstruace, erotická touha či masturbace. Co se týče genderových stereotypŧ, dobové 

výchovné příručky se zaměřovaly zejména na výchovu chlapcŧ a krocení probouzejících 

se pohlavních pudŧ a erotických tuţeb. U dívek byla předpokladem nevinnost, cudnost 

a panenství. Na přelomu 19. a 20. století se pomalu otevíral prostor pro debaty k doposud 

tabuizovaným tématŧm, jakými byly například ţenská sexualita či plánované rodičovství. 

Vliv na počátky cílené sexuální výchovy měl nejen rozvoj medicíny, ale také demografické 

změny obyvatelstva, nově vznikající umělecké směry, šíření pohlavních chorob 

a v neposlední řadě také čím dál vzrŧstají tendence vést obyvatelstvo ke zodpovědnému 

sexuálnímu chování. 

Tabu týkající se mluvení o sexualitě na veřejnosti a zejména při výchově dětí platí vlivem 

dlouhodobých kulturních konvencí ve společnosti dodnes. Stejně tak diskuse o podobách 

sexuální výchovy ve školách. V dnešní době existuje mnoţství výchovných i vyučovacích 

metod a pedagogové mají k dispozici výkladový materiál, avšak svou roli v realizaci sexuální 

výchovy nehraje jenom odborná kvalifikace učitele, ale také jeho osobní přístup 

a odhodlanost hovořit o daném tématu. 
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Obrázek 1 Křížek: Pravá pomoc v těhotenství, při porodu, v šestinedělí a při ženských nemocech. Rodidla 

ženská. 1889 
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Obrázek 2 Batista - Sebeochrana a pohlavní zdravověda. Praha. 1900 
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Obrázek 2 Batista - Sebeochrana a pohlavní zdravověda. Pohlavní ústroj muže. Praha. 1900 
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Obrázek 3 E. Rößlin - Der Swangern frawen und hebammen roszgarten 
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Obrázek 5 E. Rößlin:  Der Swangern frawen und hebammen roszgarten 
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Obrázek 7 V. Kurka: Pohlavní zdravověda a sebeochrana. Rodidla muže. 1911 
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Obrázek 8 V. Kurka: Pohlavní zdravověda a sebeochrana. Ochranný pás při menstruaci. 1911 
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Exkurz: Ukázky z vybraných populárně-naučných příruček 

 

Pro ilustraci jsem zvolila ukázky z osvětových spisŧ vydaných ve druhé polovině 19. století, 

které přibliţovaly téma pohlavní osvěty laickým čtenářŧm a ve kterých jsou snahy o osvětu 

nejvíce patrné. Vybrala jsem ukázku Tajné nemoce zaviněné a nezaviněné a osobní ochrana 

pro obé pohlaví: prostonárodní vysvětlení se zvláštním zřetelem na řádnou pomoc (1871) od 

českého lékaře Emanuela Kappera, příručku anonymního autora podepsaného jako Dr. V. K. 

Člověk a jeho poměr k přírodě (1879) a dílo švédského lékaře Seveda Ribbinga Pohlavní 

zdravověda (1896), které přeloţil do češtiny Dr. F. K. 

 

 

Emanuel Kapper: Tajné nemoce zaviněné a nezaviněné a osobní ochrana pro obé 

pohlaví: prostonárodní vysvětlení se zvláštním zřetelem na řádnou pomoc (1871) 

 

Příkladem popularizační zdravotnické příručky na téma pohlavní onemocnění je kniha 

českého lékaře Emanuela Kappera Tajné nemoce zaviněné a nezaviněné a osobní 

ochrana pro obé pohlaví: prostonárodní vysvětlení se zvláštním zřetelem na řádnou 

pomoc, kterou vydal roku 1871 v praţském nakladatelství Mikuláš & Knapp. Popisoval 

vybrané pohlavní choroby a obtíţe s nimi spojené, věnoval se hygieně, konkrétně 

správnému omývání a tuţení těla. Psal také o ochranných opatřeních před nákazou i o 

zpŧsobech přírodního léčení pohlavních nemocí. Na první místo v předcházení nemocí 

stavěl čistotnost a kaţdodenní mytí pohlavních orgánŧ vlaţnou vodou.
745

 

Kapperovy léčebné metody zahrnovaly střídmou stravu, zvýšenou hygienu, lázně, obvazy 

močové trubice, odpočinek, šlemovité nápoje proti bolesti při močení a také snaha 

pacienta o pravidelné vylučování. Kapper zařadil mezi pohlavní nemoci i onanii. Označil 

ji za nejohavnější hřích proti přírodě, který probíhá tělesně za pomoci prstŧ či jiných 

předmětŧ i duševně prostřednictvím obrazŧ a „smilných“ knih. Spojoval s onanií také 

věkově výrazně rozdílné svazky, kdy jeden z partnerŧ má údajně větší sklon k 

„nepřirozenému smilství.“
746

 Za následky onanie povaţoval u ţen přecitlivělost, 

podráţděnost a „hysterickou blouznivost“. U muţŧ uváděl jako moţné následky 

například popudlivost či tzv. bezděčné semenotoky. U obou pohlaví údajně zapříčiňuje 
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onanie zvláštní výrazy v obličeji, ochablost smyslŧ, rozmrzelost a náchylnost k dalším 

nemocem. Jako jednu z hlavních příčin vzniku onanie označil svědění v intimních 

místech zpŧsobené například roupy nebo nečistotou.
747 

Vznik této neřesti hledal mezi 

čeledí či na učilištích, kde je mládeţ spolu často pohromadě. Doporučoval jako účinnou 

prevenci na prvním místě opět čistotu a hygienu, dále střídmý a spořádaný ţivot, případně 

poradu s lékařem. Uvádí, ţe v blázincích a nemocnicích převaţují osoby ţenského 

pohlaví, které podlehly onanii. Zde se ale nabízí vysvětlení v tom, ţe muţi měli na rozdíl 

od ţen větší moţnost a toleranci k předmanţelským sexuálním aktivitám a hledali 

„přirozenou“ cestu k ukojení chtíčŧ.
748

 

Kapper nezpochybňoval dŧleţitost souloţe pro zdravého dospělého muţe, kdyţ uváděl: 

„dospělému, v plné síle stojícímu muţi jest souloţ nezbytnou potřebností k zachování 

zdraví.“
749

 Dotkl se tím pádem také k tématu prostituce (tzv. nevěstkářství). Zmiňoval se 

o snahách zdravotní policie o dozor nad prostitucí, zároveň ale také uvedl, ţe „střeţení 

veřejného nevěstkářství“ je často povaţováno za marnou snahu. Popisuje pokusy o 

prosazování koncesionovaných „veřejných hampejzŧ a konskripci kuběn“. Jako 

prostředky k regulaci prostituce uvádí vydávání osvědčení o zdravotním stavu nevěstek, 

poskytnutí lékařského poučení o hygieně a čistotě těla, pouliční prohlídky a také 

prohlídky v kasárnách. Jako jeden z bodŧ k regulaci prostituce uvádí také poučení 

dělnictvu, sluţebné třídě a mládeţi. Na druhou stranu píše, ţe nejen nevěstky se dopouští 

mimomanţelských pohlavních stykŧ, ale také například vdovy, dámy z divadla i dámy 

vyšších stavŧ, proto se domnívá, ţe pouhou kontrolou nevěstek rozhodně nedojde 

k vymýcení prostituce. Nevěstky jsou paradoxně zkušenější, ostraţitější a vědí, kdy 

vyhledat lékaře, neboť případná pohlavní nemoc by jim zabránila v přijímání zákazníkŧ a 

tím pádem vedla ke ztrátě zdroje financí, zatímco „tajné hříšnice“ musí být více 

obezřetné a k lékaři je často doţene aţ zoufalost.
750 

 

Roku 1876 vyšlo druhé vydání Kapperovy knihy s obdobným názvem: Tajné nemoci 

obého pohlaví jak poznati a léčiti, a jak předejíti zlu. Pohlavní nemoci zde rozděluje na 

dva základní druhy: nemoci, které vznikly nákazou, a nemoci, které vznikly prohřešením 

proti zákonŧm přírody, neduţivostí nebo zneuţíváním pohlavního pudu.
751

 Autor zde 
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opět popisuje nejčastější nemoci ţen i muţŧ (kapavka, příjice neboli syfilis, slizotok, 

rŧzné záněty, vředy, nepravidelnosti menstruace apod.), jejich vznik a zpŧsob léčení. 

 

Dr. V. K. Člověk a jeho poměr k přírodě (1879) 

 

Dílo s celým názvem Člověk a jeho poměr k přírodě: důleţité poučení a nejnovější 

zkušenosti o manţelství, o chování se manţelů stran fysické lásky, o těhotenství, 

neplodnosti, pohlavních nemocech aj. s navedením, jak lze napraviti mnohé hříchy a 

vyléčiti mnohé pohlavní choroby vyšlo v Praze roku 1879 nákladem Aloise Hynka o 

rozsahu 148 stran. Autor, podepsaný jako Dr. V. K., hned v úvodu upozorňuje čtenáře, ţe 

se nejedná o odborný spis, ale o spis přístupný širší veřejnosti, který má za cíl „pravdu 

v ruše prostém jasně a srozumitelně podati a kaţdému přístupnou učiniti.“
752

 

Snaţila jsem se dohledat jméno autora, ale marně. Našla jsem pouze zmínku v periodiku 

Národní politika z roku 1901, ţe kniha Dr. V. K. je k dostání ve všech knihkupectvích za 

1K 20 h, zejména v nakladatelství Aloise Hynka v Praze.
753

 Autorovou snahou je 

vysvětlit, jak funguje zachování lidského rodu a pokládá za dŧleţité vysvětlit 

příslušníkŧm obou pohlaví „tajemství“ rozmnoţování. Kritizuje zatajování a popírání 

témat spojených s pohlavní otázkou. Na začátku knihy popisuje pohlavní ústrojí muţe a 

ţeny. U popisu muţských pohlavních orgánŧ pouţívá víceméně stejné názvy, jaké 

pouţíváme i dnes (například penis, pyj, šourek, varle, erekce). U ţenských pohlavních 

orgánŧ se některá označení mírně liší (pysky-klapky, materník/matka-děloha, bránice 

panenská, poštiváček, pošva), jiná pojmenování známe i z dnešní terminologie (například 

vaječníky, vejcovody). Věnuje se také popisu prŧběhu menstruace, kterou nazývá 

nejčastěji čmýra, měsíční čas či krvotok: „Vaječníky spojeny jsou s matkou a tvoří tělesa 

vejcovitá, asi na palec délky a v průměru asi polovce. V nich nalézají se buňky, měchýřky, 

v kterých vyvinují se vajíčka. Občasně – měsíčně pukne takovýto měchýřek, vajíčko se 

odloučí a putuje skrze vejcovod do matky, která provází tento výkon značným krvácením, 

krvotokem, jenţ slove čmýra, měsíčné čistění, „čas“ (menstruatio).“
754

 

Autor stručně vysvětluje čtenářŧm vznik nového plodu. Vysvětluje, ţe je zapotřebí dvou 

zárodkŧ, aby vznikl nový plod. Tyto dva zárodky nazývá símě a vajíčko.  „Látka, která 
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zúrodňuje, slove símě, ona pak, jeţ bývá zúrodněna, vejce (vajíčko); oboje tvoří se 

v ústrojích ţláznatých. Ţláza, která tvoří símě, slove varle (nárok) ona pak, jeţ tvoří 

vajíčka, zove se vaječník.“
755

 Vysvětlil čtenářŧm, ţe símě je látka, která zúrodňuje a 

látku, která je tzv. zúrodněna pak nazývá vajíčkem. 

V kapitole Símě člověčí popsal princip početí, tedy spojení ţenského vajíčka a muţského 

semene. Popisuje pohled na muţské spermie, které nazývá zvířátky semennými 

(spematoza), pod drobnohledem a jejich pohyb přirovnává k pohybu úhoře. Vysvětlil, ţe 

pochází z muţských varlat, zatímco vajíčko ţeny se nachází ve vaječnících.
756

 

Dále autor pokračuje ve vysvětlování početí, tedy jak spermie vnikne dovnitř vajíčka. 

Uvádí, ţe podle dosavadních výzkumŧ není přesně jisté, kolik „vláken semenných“ je 

zapotřebí pro oplodnění vajíčka, ale vědci se domnívají, ţe vystačí pouze jedno.
757

 

V další kapitole pak píše srozumitelně laickým čtenářŧm, ţe „početí není nic jiného neţ 

vniknutí nitky semenní do vajíčka.“
758

 Souloţ je v této publikaci nazývána zpravidla 

sbydlení, obcování nebo coitus. Účel souloţe popisuje autor jako „zúrodnění vajíčka 

ţenského semenem muţským“. Dále popisuje, ţe výkon je spojen se „značným 

rozčilením“ a otřesením z obou stran, které s odloučením semene zmizí.
 759 

Zastává názor, 

ţe občasné obcování zdravého dospělého člověka „občerstvuje“ a je pro něj přirozenou 

potřebou stejně tak jako třeba vyměšování. Dále uvádí, ţe kdo uţívá pohlavního puzení 

přes míru a aţ příliš často, je více náchylný k onemocněním (například souchotiny, 

problémy s míchou, předčasné stárnutí, únava apod.). Zároveň ale udává, ţe i přílišná 

zdrţenlivost od obcování mŧţe mít zdravotní následky. 
760

 Autor upozorňuje, ţe častá 

tvrzení o tom, ţe přílišné obcování vede k přílišnému otřásání vnitřních orgánŧ a tím 

pádem vede k ochablosti pohlavního ústrojí, močové trubice, poruchám míchy, problémy 

s pamětí a celkovému ochabnutí, není zcela pravdivé. Jako častý následek takzvaného 

„nemírného obcování“ uvádí souchotiny, krvotok, protrţení močové trubice. Příliš časté 

obcování povaţuje za známku zvířeckosti.
761

 

„Sejítím se obou pohlaví a smíšením muţského semene s vejcem ţenským pojíti má nový 

tvor, tak to vyţaduje pořádek přirozený“.
762

 Tímto výrokem začíná autor kapitolu 
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s názvem Hříchy proti přírodě.
763

 Upozorňuje tím na to, ţe účelem pohlavního styku je 

plození potomkŧ. Ukojení pohlavního pudu by se sice správně mělo odehrávat v rámci 

manţelství, avšak autor pochybuje o tom, ţe kaţdý, u koho se probudil pohlavní pud je 

zároveň natolik soběstačný, aby mohl uzavřít sňatek. Z tohoto dŧvodu pak podle jeho 

názoru vzniká onanie nebo také prostituce, nad kterou stát sice dohlíţí, avšak nemŧţe jí 

dle autora zcela zamezit. Jako jednu z moţných příčin onanie uvádí také „červy“, kteří 

zpŧsobují svědění pohlavních orgánŧ. Autor se domnívá, ţe hraní si s pohlavními orgány 

u dětí mŧţe být téţ následkem nedostatku činnosti a kritizuje vychovatele a 

vychovatelky, které tomuto hříchu u dětí nezabraňují. Jako další pŧvodce masturbace 

označuje i některé nevhodné hračky či příliš těsné oblečení. Mezi následky onanie řadí 

zapomínání, otupělost, náklonnost k nemocem. Autor apeluje na rodiče a vychovatele, 

aby upustili od přepjaté stydlivosti a vysvětlili dětem plození a „pravdu přírody.“
764

 

Uvádí, ţe někteří se zdráhají mluvit otevřeně o onanii, aby někomu, kdo o tomto jevu 

nemá tušení, nedali nevědomky návod k této činnosti. Autor ale věří, ţe při správném 

poučení nevinný člověk hříchu nepodlehne. 

Paederastii, neboli homosexualitu, také řadí mezi nebezpečné neřesti, které jsou 

zapříčiněny přesycením uţívání pohlavních rozkoší. Jako další příklady smilstva uvádí 

sodomitství čili obcování se zvířaty. Domnívá se, ţe k této neřesti dochází nejčastěji u 

pastevcŧ, kteří tráví delší čas o samotě se zvířaty, ale překvapivě někdy také u ţen, které 

dle autora někdy příliš přilnou ke svým psŧm.
765

 

V části textu týkající se dospívání popisuje narŧstající ochlupení, vousy u muţŧ, změny 

hlasu, u ţen nabývání tvarŧ. Aby přiblíţil čtenářŧm probouzející se fyzickou přitaţlivost 

mezi muţem a ţenou, vypráví řecký mýtus o „dvojitých lidech“, kteří měli vše dvakrát 

včetně pohlavního ústrojí (muţské i ţenské). Tito lidé podle mýtu ohroţovali bohy, Zeus 

a Apollo se tedy rozhodli je rozdělit. Tyto oddělené pŧlky lidí se potom vzájemně hledaly 

za účelem obnovit dřívější přirozenost, po nalezení své druhé poloviny pociťovaly 

rozkoš, kterou nazývá autor pohlavní láskou.
766

 

Ţenu popisuje v období dospívání jako citlivější, trpělivější, chápavější a vnímavější 

bytost. Podle autora mají ţeny zdravější úsudek neţ muţi a ve škole lépe prospívají. Na 

druhou stranu popisuje ţenu jako pasivní, zatímco muţe jako aktivního. Dále uvádí, ţe 

ţeny si na rozdíl od muţŧ nezřídka nevědí rady se sloţitými počty či uměleckou tvorbou. 
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U ţen je projevem pohlavní dospělosti menstruace (tzv. měsíční čas). Ţeny ve městech 

mají dle názoru autora menstruaci o rok dříve. Později se dočteme, ţe dle něho u 

městských ţen také měsíční krvácení déle trvá.
767

 Čtenáři se uţ ale nedozvědí proč. 

Vysvětluje, ţe menstruace bývá spojena s vedlejšími příznaky - například s 

reaumatickými bolestmi, s bolestí v kříţi, celkovou ochablostí a slabostí, horkostí rodidel, 

nateklými a bolestivými ňadry, bolestí hlavy, závratí či „vyraţeninou“ v obličeji. Mezi 

další příznaky patří nevrlost, podráţděnost a zvýšená citlivost.
768

 Dobu krvácení určuje 

zhruba na 4 aţ 8 dní. Vyvrací mýty o tom, ţe by menstruující ţena byla jakkoli 

„nebezpečná a nečistá“ či menstruační krev jedovatá. Jako příčinu menstruace uvádí 

tvoření se a odlučování vajíček, nikoli vnější vlivy jako například odliv a příliv či 

narŧstání měsíce.
769

 

Popisuje, ţe u ţen nejsou fyzické znaky dospívání tak patrné jako u muţŧ. U chlapcŧ 

popisuje zejména zvýšené ochlupení, probuzení pohlavního pudu a noční poluce. 

Vysvětluje, co je to a jak vzniká erekce. Dále popisuje „rozčilení“ obou pohlaví, které 

zpravidla doprovází styk. Zajímavé je, ţe při popisu muţského pohlavního ústrojí 

přirovnává penis k dvouhlavňové ručnici.
770

 

Část knihy je věnována také těhotenství. Autor vysvětluje, ţe plod je v těle matky v tzv. 

„měchýřích“, ve kterých je voda, kde plod plave. Při porodu tyto měchýře praskají, 

z matky potom po porodu dítěte vynikne tzv. koláč (dnes bychom řekli placenta).
771

 

Uvádí také tzv. kalendář těhotných, který by ţenám měl pomoci vypočítat termín porodu. 

Jednotlivé kolonky tvoří: den početí, prví pohyb plodu, den porodu (slehnutí) 

Autor uvádí, ţe těhotenství není nemoc, ale přirozený stav. Přesto by se měla ţena šetřit a 

nenamáhat, protoţe je náchylnější k vnějším vlivŧm. Nejčastějším dŧkazem těhotenství je 

vynechání menstruace neboli čmýry, dále větší chuť jídlu, pálení ţáhy, ospalost, častější 

močení. Pokud ţena nezná datum početí, měla by počítat 140 dnŧ od doby, kdy ucítí 

první pohyby.  

Pohlavní styk není podle autora zdravému a dobře vyvinutému tělu škodlivý. Měl by být 

ve správné míře a ne několikrát za sebou. Varuje také před stykem ve stoje, doporučuje 

naopak polohu ve vzájemném objetí. Styk v těhotenství také nezatracuje a píše, ţe plodu 
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se tím neublíţí, ovšem po porodu doporučuje dva aţ tři měsíce přestávku.
772

Za příhodnou 

dobu k pohlavnímu styku povaţuje večer. Styku by nemělo předcházet rozčilení, přílišná 

námaha nebo přeplněný ţaludek.
773

 Zajímavé je, ţe jako „zkrocení“ prudkých pohlavních 

pudŧ doporučuje autor změnu bydliště či práce. Kritizuje povzbuzovací prostředky kvŧli 

škodlivosti zdraví – například španělské mušky - a naopak doporučuje k nabuzení 

pokrmy jako je libové maso, vejce naměkko, kořenavé pokrmy.
774

 

Autor V. K. stručně popisuje prŧběh a příznaky pohlavních nemocí i zpŧsoby léčby. Jako 

nejčastější pohlavní nemoc uvádí kapavku, kterou v knize nazývá kapačka nebo také 

tripr. Popisuje příznaky tohoto onemocnění u muţŧ (zánět, vytékání hnisu z močové 

trubice, otekliny, zimnice) a na rozdíl od Emanuela Kappera autor popisuje kapavku i u 

ţen (svrbění, zánět, pocit pálení při močení, bělotok, atd.) a dodává, ţe u ţen je prŧběh 

nemoci mírnější.  

Autor se věnuje také tématu výchovy dívek. Poměrně emancipační myšlenka, ţe zatímco 

muţi chodí do zaměstnání, „ţenštiny jako vězňové tráví čas doma při šití, tkaní, předení, 

a jiném podobném zaměstnáním sedíce.“
775

 Kritizuje, ţe dívky vyšších stavŧ se 

vychovávají pro „šnoření“ a sezení v salónech, ale ne pro budoucí povolání a praktický 

ţivot.
776

 Upozornil, ţe nezkušené dívky nevědí si často rady s první menstruací, z tohoto 

dŧvodu se domnívá, ţe „matky by měly dcery své dospívající poučiti o věci té a poraditi 

jim, jak se v ten čas mají chovati, aby si na zdraví neškodily.“
777

 Radí, aby matky dívky 

včas poučily a vyvrátily předsudky a mýty. Dívky by měly být poučené o tzv. 

povinnostech stavu manţelského. Poučení z katechismu povaţuje za nedostatečné a 

zaměřené pouze na náboţenské hledisko. Zastává názor, ţe ţena by se měla přirozeně 

především starat o domácnost a členy rodiny, zatímco muţ vydělává a ekonomicky 

zabezpečuje rodinu, avšak neupírá ţeně nárok na vzdělání. Odkazuje se také na výchovné 

myšlenky J. J. Rousseaua v Emilovi.
778

 

Poslední kapitola nese název Převláda pudu pohlavního.
779

 Autor rozeznává tři druhy 

„přílišně přehnaného pohlavního jednání“ – z ohledu na velikost údŧ pohlavních, na 

vytrvalost při pohlavních výkonech a na časté opakování a neodolatelný pud k pohlavním 
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výkonŧm.
780

 Kdo má celkově silnou tělesnou konstituci, bude pravděpodobně silný i ve 

„výkonech pohlavních.“
781

 Jako umělé dráţdicí prostředky označuje výtaţek z mušek 

španělských, vanilku, skořici, kostík, terpentýn, šafrán.
782

 U takzvaných lektvarŧ lásky 

hrozilo riziko, ţe nebyl namíchán dobře a vedl ke „zpitomění“ a ospalosti ţeny místo 

nabuzení.
783

 Autor se domnívá, ţe u ţen nastupuje pohlavní pud s větší prudkostí neţ u 

muţŧ. Udává příklady manţelství, které mělo problémy, protoţe jeden z partnerŧ měl 

silnější pohlavní pud neţ druhý. Pojem erotomanie popisuje jako vášeň podobnou mánii 

či melancholii, která často končí sebevraţdou. Často se vyskytuje v lepších 

společenských třídách. Pojmem satyriasis označuje pohlavní zuřivost muţŧ, jednou 

z hlavních známek je zvýšený pohlavní pud, časté erekce, napnutost v pohlavních 

orgánech. Osoby postiţené touto nemocí mají často sklon k onanii. Celá nervová 

soustava tohoto člověka je neustále napnutá, proto lidé trpící tímto neduhem mnohokrát 

končí v blázinci. Posilování tuţební mravní síly doporučuje autor jako nejlepší obranu 

proti nemoci satyriasis. Dále radí otuţování, lázně, vyhnout se lihovinám, jíst střídmě, 

pohybovat se na čerstvém vzduchu.  

Nymphomanie je podle autora smyslné šílenství z lásky, základ má v převládajícím 

pohlavním pudu. Tento neduh se vyskytuje častěji u ţen. Začíná nezřízeným pohlavním 

pudem, dráţdivostí pohlavních údŧ, poté se nemocná směje a pláče bez příčiny, je 

náladová, posléze se začnou projevovat obtíţe jako špatný spánek, problémy se 

zaţíváním, bolesti hlavy. Druhým stádiem nemoci je melancholie. Třetím stádiem je 

zuřivost a vilnost. Přiměřená dieta těla i duše funguje jako prevence.
784

 

Opakovaně píše o tom, aby bylo provedeno poučení o pohlavní otázce, avšak nezmiňuje 

se, jak konkrétněji by mělo být provedeno, jaké formulace anebo přirovnání by 

vychovatelé a rodiče měli při vysvětlování intimních otázek pouţít. 

 

Seved Ribbing: Pohlavní zdravověda (1896) 

 

Dalším příkladem je ukázka ze zahraniční literatury. Švédský lékař Seved Ribbing vydal 

v roce 1888 ve Švédsku kniţní vydání svých přednášek na téma pohlavní zdravověda a 

sexuální hygiena. Do češtiny dílo upravil Dr. F. K. a v Praze vyšlo roku 1896 nákladem 
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časopisu Rozhledy. Ribbing, univerzitní profesor ve švédském Lundu, věnoval svou třetí 

přednášku v publikaci Pohlavní zdravověda „poruchám pohlavního ţivota a nemocem 

pohlavních orgánŧ.“
785 

Zabýval se venerickými chorobami jako kapavka a syfilis a 

ochrannými prostředky proti jejich šíření. Dále se věnoval také tématu onanie, prostituce 

a smilstva. 

Ribbing hovořil o prospěšnosti znalosti pohlavní otázky. Pohlavní zdravovědu povaţoval 

za čistou přírodní vědu. Dotkl se všech výše zmíněných témat týkajících se pohlavní 

osvěty – fyzické dospívání chlapcŧ a dívek (pohlavní dospělost), ovládání pohlavního 

pudu, menstruace, pohlavní nemoci, onanie. Věnoval se tématu manţelského ţivota, 

prostituce či mnohoţenství. Vyzdvihoval dŧleţitost znalosti anatomie těla a zejména 

pohlavních orgánŧ.
786

 

Vcelku velkou pozornost věnoval ve svém díle onanii. „Samoprzněním rozumíme konání, 

které podniká člověk, aby vhodnými manipulacemi, mechanickými prostředky, nebo toliko 

obrazotvorností vzrušil a podráţdil své pohlavní části za tím účelem, aby povstal nervesní 

spasmus, který dostavuje se při pohlavním obcování.“
787

 Těmito slovy Ribbing popisoval 

masturbaci, kterou označoval za zhoubnou neřest. I přesto ale upozornil čtenáře, ţe 

některé hrozby varující před nesmírnou škodlivostí onanie jsou přehnané. Vysvětlil, ţe 

při onanii se děje prakticky stejný proces jako při souloţi, ale pŧsobí vysilujícím dojmem 

na nervovou soustavu a je škodlivá pokud s ní mladí chlapci začínají příliš brzy.
788

  

Dále hovořil ve svých přednáškách o venerických nemocech. Popisuje, jak se jimi člověk 

mŧţe nakazit, jak vypadá prŧběh, příznaky a jaké existují moţnosti léčby. Věnoval se i 

problematice prostituce (zejména ve Švédsku). Vyjádřil se pro prohlídku prostitutek 

spojenou s osvědčením, ţe jsou ţeny ţivící se prostitucí zdrávy. Ribbing se věnoval také 

paedeastrii, coţ je podle Ottova slovníku naučného „smilstvo homosexuální muţe 

s muţem“, který trestní zákoník trestá jako zločin smilstva nepřirozeného těţkým ţalářem 

po dobu 1-5 let.
789
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