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Závěrečná práce Evy Ledererové věnovaná problematice ženské emancipace je historickou 

studií s úvodním teoretickým exkursem, soustřeďujícím se na vysvětlení vzniku, fungování, a 

zániku Ženské národní rady; mimořádná pozornost je věnována senátorce Františce 

Plamínkové (klíčové osobnosti dlouhodobě se zasazující se za práva československých žen a 

aktérkou mající vliv i na mezinárodní úrovni).  

Práce je psána kultivovaným jazykem; je členěna do pěti kapitol a dalších podkapitol.  

(1) podmínky pro vznik ženského hnutí a počátky ženského hnutí ve světě a u nás. 

V rámci této kapitoly je vhodně konstatováno, že záměry Ženské národní rady je třeba 

ztotožňovat s liberálním feminismem; dále jsou krátce výstižně vysvětlovány teoretické 

perspektivy zahraničních i českých autorů (např. Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill,  

Magdalena Dobromila Rettigová, atd.).  

(2)Františka Plamínková a Tomáš Garrigue Masaryk. V této kapitole je poukázáno na 

to, že senátorka Plamínková razila progresivní právní terminologii; na rozdíl od prezidenta 

Masaryka usilujícího o odstranění výsad usilovala o zavedení pojmu rovnost. Dále jsou 

vhodně pojednány i různé zahraniční a domácí intelektuální vlivy, které Františku 

Plamínkovou motivovaly k úsilí o zrovnoprávnění mužů a žen.     

(3)Různé roviny Ženské národní rady (organizace ŽNR, vedení ŽNR, členové, odbory 

a skupiny, dosahování cílů, mezinárodní spolupráce, finance Ženské národní rady a Časopis 

Ženská rada). Za hlavní přínos této kapitoly je třeba považovat podrobné vysvětlení 

organizační struktury ŽNR, její vertikální a horizontální strukturovanost, evoluční aspekt 

jejího regionální rozmístění, apod.      

(4)Pamětní spis Národnímu shromáždění (zaměstnanecké a sociální znevýhodňování 

žen, propouštění žen ze státní správy, snahy o znovuzavedení celibátu, úsporná opatření ve 

státní správě, platový zákon, sociální zabezpečení, nepřijímání intelektuálek, reforma 

občanského zákoníku, mravností otázky, noční práce žen, péče o matky, akce pro 

nezaměstnané ženy, propagace cigaret a volby).  

(5) Ženská národní rada v období okupace (postoj ke zbrojení, postoj ŽNR 

k národnímu souručenství a likvidace ŽNR). Přínosem třetí a čtvrté kapitoly je skutečnost, že 

při jejich vypracování se autorka opírala o řadu archivních pramenů, které jsou seřazeny 

v oddílu Použité Prameny a Literatura.    



Historická analýza Evy Ledererové, zaměřená na význam Ženské národní rady je 

cenná zejména z toho důvodu, že může sloužit jako odrazový můstek pro chronologickou 

srovnávací perspektivu; je dostatečnou základnou pro srovnávání tehdejších problémů 

týkajících se rovnoprávnosti žen s  těmi dnešními. I když se podařilo vyřešit řadu problémů 

jako nemanželská práva dětí, zvýšení hranice pro vstup do manželství, trestní stíhání 

manžela/manželky neplatících alimenty, značná část agendy Ženské národní rady zůstala 

dosud nevyřešena.  

Přes dlouhodobý vliv evropského právního prostředí se dosud nepodařilo dosáhnout 

stejného odměňování žen a mužů za stejný pracovní výkon v řadě sektorů, existují snahy 

některých politických aktérů odstranit dosažené výdobytky co se týče zrovnoprávnění mužů a 

žen, nepřijímání žen na vyšší pozici metaforicky pojmenované skleněný strop (glass ceiling), 

různé názory či spíše předsudky o nižší výkonnosti či dokonce méněcennosti žen, apod.  

 

1)Určitým nedostatkem práce je její výrazně popisný charakter a nedostatečné propojení 

teoretických přístupů a empirických informací. Autorka uvádí: Bohdan Bečka (1863–1940) 

při této příležitosti Plamínkové řekl: „Budu mluvit otevřeně, bez lichocení, jak je v mé 

povaze. Dovedu dobře si představiti ženu jako přednostu v domácnosti, tu ať si vede, ale 

nedovedu si ji mysliti jako přednostu úřadu.“ Například vlivný osvícenský myslitel 

Montesquieu byl opačného názoru v tom smyslu, že ženy nejsou způsobilé k vedení 

domácnosti na straně jedné, ale jsou vhodné k působení ve veřejných strukturách na straně 

druhé. Teoretické reflexe tohoto typu by bylo určitě vhodné do textu začlenit.  

2)Za sporný aspekt závěrečné práce je třeba také považovat vyzdvihování osobního přínosu 

Františky Plamínkové a nedostatečné zohlednění celé řady sociologických aspektů; například 

sociální původ či skladba a stupeň dosaženého vzdělání vedení i běžných členek Ženské 

národní rady (což by alespoň v určitých případech bylo možné dohledat).     

3)Občas se vyskytují překlepy, např. La Declaration du droits de l’Homme et du citoyen 

(místo du droits je třeba napsat des droits), místo Josef Podlišenský (v případě tohoto 

renomovaného historika) je třeba uvést Josef Polišenský, apod. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1)Na základě studia dobového tisku se vyjádřete k mediální percepci Ženské národní rady 

(vyberte si jedno národní nebo regionální periodikum).  

 



2)Vyjádřete se k rozdílu mezi přínosem Františky Plamínkové a Milady Horákové ohledně 

jejich snah zrovnoprávnění žen. 

 

3)Srovnejte Ženskou národní radu s obdobnými entitami v další zemi, např. Francii, 

Maďarsku, Polsku, apod.    

 

Vzhledem k třem výše zmiňovaným nedostatkům navrhuji práci ohodnotit známkou velmi 

dobře. 

                                                                                                28.8. 2018 Lucie Cviklová 

   
 
                                                                                       
 
 
 
  


