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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá příchodem žen do kanceláře Univerzity Karlovy během 

prvních let samostatného Československa. Na základě komparace dobových publikací, 

sekundární literatury a následně pak analýzy archivních pramenů Univerzity Karlovy je cílem 

bakalářské práce zmapovat, kdy a za jakých okolností došlo k nástupu žen do kanceláře 

Univerzity Karlovy. Analýzou osobních složek úřednic dochází tato práce k závěru, že první 

ženy nastupují na Karlo-Ferdinandovu univerzitu již na sklonku Rakousko-Uherského 

mocnářství. Práce popisuje, na jakých pozicích úřednice pracovaly, jaký byl jejich pracovní 

život a jaká byla možnost kariéry. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První 

z nich se zaměřuje na společenské změny v postavení žen v průběhu 19. století a na začátku 

20. století, druhá kapitola se zabývá kanceláří Karlo-Ferdinandovy a následně pak Karlovy 

univerzity a samotným příchodem prvních žen na pozice úřednic, třetí kapitola se samostatně 

věnuje úřednici Zdeňce Čacké.  

 

Klíčová slova: 

Univerzita Karlo-Ferdinandova, Univerzita Karlova, gender, emancipace žen, kancelář, 

úřednice, konec 19. století a počátek 20. století, Zdeňka Čacká. 

  



 
 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the arrival of women in the office of the Charles University 

during the first years of independant Czechoslovakia. Based on a comparison of period 

publications, secondary literature, and subsequent analysis of the archival sources of the 

Charles University, the aim is to map when and under what circumstances women entered the 

Charles University office. An analysis of the personal files of clerks leads this work to the 

conclusion that the first women enroll at Charles-Ferdinand University at the end of the 

Austro-Hungarian Empire. The thesis describes the positions in which officials worked, what 

their working life was like, and what their career opportunities were. The bachelor thesis is 

divided into three main chapters. The first of them focus on social changes in the status of 

women during the 19th century and at the beginning of the 20th century, the second chapter 

deals with the office of the Charles-Ferdinand and then the Charles University and the arrival 

of the first women as officials, the third chapter is devoted exclusively to officials of Zdeňka 

Čacká.  

 

Keywords: 

Charles-Ferdinand University, Charles University, gender, women's emancipation, office, 

clerk, late 19th century and early 20th century, Zdeňka Čacká. 
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„Nechte ženu sdílet práva mužů a vyrovná se jejich ctnostem.“1 

                                                                        Mary Wollstonecraftová 

                                                                        Obrana práv žen 

 

Úvod 

Existuje mnoho materiálů k dějinám ženy 19. století a počátku 20. století, přičemž 

řada z nich se ale věnuje ženě střední měšťanské třídy. Při současné oblibě gender studies by 

se dalo předpokládat, že obdobně bude zpracovaná problematika emancipace žen i během 

meziválečného Československa. Bohužel tomu ale tak není a nástup žen do kanceláří 

veřejných institucí či soukromého sektoru patří pak stále k těm méně probádaným problémům 

v rámci dějin zkoumání ženské emancipace.  

Tato práce chce tento dluh částečně splatit. Cílem této bakalářské práce je snaha 

postihnout, kdy a za jakých okolností došlo k nástupu žen do kanceláře Univerzity Karlovy. 

Chceme zmapovat, na jakých pozicích se s úřednicemi můžeme setkat, co se skrývalo 

za jejich pracovním životem a jakou měly možnost kariérního posunu. Bakalářská práce je 

členěná do tří kapitol, z toho první kapitola a první podkapitola druhé části představují část 

teoretickou, zbylé dvě podkapitoly druhé části a poslední oddíl představují část praktickou.  

V teoretické části jsme používali dobové publikace filosofické, psychologické, 

sociologické, ale třeba i zdravotně osvětové či čistě praktické určené k usnadnění 

každodenního života ženy hospodyně. Ze sekundární literatury nám cenné informace poskytly 

publikace Marie L. Neudorflové, Mileny Lenderové, Jany Burešové a Pavly Horské. 

Neocenitelným pomocníkem nám byly i materiály Milady Sekyrkové. Cílem práce s těmito 

vydanými díly nebyla syntéza již napsaného, ale snaha zařadit naše téma do širšího 

společenského kontextu, protože postavení ženy ve společnosti a její chápání je vždy odrazem 

více kulturních a politicko-ekonomických faktorů. Společenské normy a hodnoty se obměňují 

pomaleji a s určitou setrvačností, proto jsme se rozhodli tyto společenské změny sledovat 

v první kapitole již od Velké francouzské revoluce až po období první republiky. 

V praktické části jsme se zaměřili na analýzu archivních materiálů Univerzity 

Karlovy, a to archivního fondu C – úředníci univerzity. Nástup žen do kanceláře Univerzity 

Karlovy jsme chtěli zmapovat více na jedné konkrétní osobě, za tímto účelem jsme si vybrali 

                                                           
1 BUCKINGHAM, Will, et al. Kniha filosofie. Praha: Euromedia, 2013, s. 175. 
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úřednici Zdeňku Čackou. V dostupné publikované literatuře se můžeme setkat s tvrzením, že 

úřednice se poprvé objevují mezi pracovním personálem Univerzity Karlovy v polovině 

dvacátých let na pozicích kancelářských oficiantek a pomocné síly. Jako výzkumný cíl jsme si 

stanovili, jestli při analýze archivních materiálů nenajdeme i starší datum.  
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„Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto 

ne!“2 

Bible, Římanům 6:15 

 

1. Společenské změny v postavení ženy od konce 18. století do roku 1938 

1.1 Od Velké francouzské revoluce do konce 19. století 

1.1.1 Semínko feministického hnutí 

V historii lidské civilizace byly ženy po většinu období považovány za podřízené mužům. 

Až v průběhu 18. století se začal tento status quo proměňovat. Zažité stereotypy se 

odbourávaly jen velmi pomalu a bez počátečních velkých úspěchů. Ani Velká francouzská 

revoluce (dále jen VFR) nepřiřkla ženám přímo občanská práva. Když Konvent vyhlásil práva 

občanů, tak se tato práva nevztahovaly na ženy, i když na straně revoluce vystupovaly ženy 

z nižších i vyšších společenských vrstev.3 Ideologem revoluce ohledně zachování tradiční 

normy mužského a ženského chování, s oddělenými úlohami mezi mužem a ženou, se stal 

Jean Jacques Rousseau.4 Ženy proto vystoupily roku 1791 s Deklarací práv ženy a občanky. 

V ní ženy požadovaly zrušení výsad mužů vůči ženám a dožadovaly se samozřejmě stejných 

občanských práv jako muži. Mimo rovnosti před zákonem jde například i o sdílení 

odpovědnosti v péči o rodinu a o domácnost. Známá jsou slova autorky tohoto prohlášení 

Olympe de Gouges: „Má-li žena právo vystoupit na popraviště, musí mít také právo vystoupit 

na řečnickou tribunu.“5 Nutno podotknout, že tato girondistka byla odsouzena jakobíny roku 

1793 k trestu smrti a byla zakázána i činnost ženských klubů. Navíc se poté můžeme setkat 

i se zákonem, podle kterého měly být ženy potrestány, jestliže se setkají v počtu větším nežli 

pět.6 

I když VFR přinesla posílení postavení žen ve svazku s mužem a v rodině (např. rovný 

podíl na dědictví), přece jen cílů a požadavků žen se docílit nepodařilo. Ke konci 18. století 

vystupuje i Angličanka Mary Wollstonecraftová s knihou Obrana práv žen, ve které vznáší 

                                                           
2 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost,  

   2019. 
3 SVOREŇOVÁ – KIRÁLYOVÁ, Blanka. Žena 20. století ve světě práce. Praha: Práce, 1968, s. 8.  
4 Více např. IM HOF, Ulrich. Evropa a osvícenství. Praha: Lidové noviny, 2001. 
5 RADVANOVÁ, Senty, et al. Žena a právo. Praha: Orbis, 1971, s. 10.  
6 NEUMANN, Stanislav KOSTKA. Dějiny ženy. Populárně sociologické, etnologické a kulturně historické   

  kapitoly. Praha: Otakar II. a Knižní klub, 1999, s. 1001. 
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požadavek, aby se s ženami jednalo jako s občankami rovnými mužům.7 I když se tyto 

požadavky ke konci 18. století stále setkávaly s posměšky, přece jen bylo zaseté semínko 

budoucího feministického hnutí. 

 

1.1.2 Počátky ženské emancipace v českých zemích 

Osobitost českého ženského hnutí v 19. století spočívá v jeho sepětí s vlasteneckým 

programem, což je dané politickou situací a národnostními konflikty. Tím se odlišuje 

od radikálních emancipačních postojů západní Evropy, kde se od počátku jednalo o vlastní 

proces boje za ženskou rovnoprávnost. Období po napoleonských válkách až do roku 1848 

v Rakouské monarchii ženám (ale i veškeré veřejnosti) moc nepřálo, aby se nějakým 

způsobem mohly účastnit politické činnosti, sebemenší pokusy do ní proniknout byly vládou 

a policií velmi tvrdě trestány.8 V 50. letech navíc přichází období všeobecného strachu během 

Bachova absolutismu. Předělem může být rozhraní 50. a 60. let, kdy dochází k určitému 

zlomu v cílech ženského hnutí a končí „éra vlasteneckých deklamovánek“.9 

Myšlenky emancipačního hnutí za rovnoprávnost žen pronikaly do Čech i díky 

činnosti Vojty Náprstka, který po svém návratu z USA společně s Karolinou Světlou zakládá 

Americký klub dam. První setkání probíhala od ledna 1863 v domě „U Halánků“, 

k formálnímu založení došlo v roce 1865. Klub pořádal mimo jiné řadu přednášek na vysoké 

odborné úrovni (mezi přednášejícími byly např.: Alois Svojsík, Jaroslav Vrchlický, Karolina 

Světlá, Sofie Podlipská a mnoho dalších), činnost klubu se ale rozšířila i na charitativní akce. 

Jen během prvního roku přišlo na přednášky 1300 posluchaček.10 

Ženská emancipace v 19. století neznamenala odluku od mužů, ti naopak s ženami 

často spolupracovali a patřili k zastáncům snah o proměnu poměrů.11 Velkou část 

významných českých „bojovnic“ za emancipaci žen tvořily ženy vdané, žijící v tradiční 

domácnosti, navíc byly finančně zabezpečené manželovým povoláním, proto měly možnost 

                                                           
7 SVOREŇOVÁ – KIRÁLYOVÁ, Blanka. Žena 20. století ve světě práce, c. d., s. 9. 
8 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století. Praha: JANUA, 1999, s. 33. 
9 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. Praha: Slon, 2005, s. 18. 
10 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 53. Podrobněji pak: SECKÁ,    

Milena.  Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti. Praha: Národní muzeum, 2012 a ŠOLLE, Zdeněk. 

Vojta  Náprstek a jeho doba. Praha: Felis, 1994. 
11 Více např. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha: Svoboda, 1996, s. 61 – 94. 
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a čas věnovat se spisovatelské nebo spolkové činnosti.12 Neshody mezi ženami a muži 

panovaly například v otázkách vzdělání a zaměstnání.  

Prvními ekonomicky nezávislými ženami se v mocnářství stávaly učitelky, s nimiž se 

setkáváme už i před rokem 1848. Školský zákon z r. 1869 dal ženám možnost světského 

učitelského povolání. Během sedmi let pak vzniká 23 ženských učitelských ústavů. O studium 

pedagogiky byl mezi ženami velký zájem, ale poptávka silně převyšovala nabídku, proto se 

pedagogické ústavy stávaly školami výběrovými. Pro naši představu bylo v té době v Čechách 

1019 kantorek, na Moravě a Slezsku pak 284 učitelek.13 Výdělečně samostatných žen 

přibývalo jen velmi pomalu - např. roku 1880 vykonávalo kvalifikovanou práci jen 0,2 % 

z nich, vyjma učitelek se jednalo o ošetřovatelky a úřednice.14 

Možnosti a dostupnost vzdělání pro dívky byly v druhé polovině 19. století zcela 

nedostatečné. Rakouskem povolené školy pro nejchudší dívky zdaleka nestačily pokrýt 

poptávku a potřeby děvčat, přitom vzdělání pro řadu z nich představovalo jedinou cestu 

k osobnostnímu rozvoji a jedinou příležitost, jak se uživit vlastní cestou. První pokus 

zprostředkovat ženám výdělek za kvalifikovanou práci vzešel z filantropických snah Spolku 

sv. Ludmily. Reorganizací spolku Marií Riegrovou dostávala napřed děvčata almužnu, aby se 

posléze ze závislosti na almužně vymanila.15 Škola začala fungovat v květnu 1865. Dívky se 

učily kreslení, šití, rytectví nebo účetnictví. Absolventky této školy ovšem měly pak problém 

s uplatněním - zájem byl jen o šičky či švadleny.  

Tato potřeba byla ještě aktuálnější po prusko-rakouské válce, kdy se v monarchii 

o několik tisíc zvedl počet vdov a sirotků. Proto Karolina Světlá, Dora Hanušová, Marie 

Riegrová a další přicházejí s ideou průmyslové dívčí školy a v roce 1871 zakládají Ženský 

výrobní spolek.16 Na Moravě existovala obdoba tohoto sdružení - spolek Vesna. Z počátku 

byla Vesna laděna převážně prakticky (šití, vyšívání), ale časem přibývá i jazykových 

a teoretických vyučovacích hodin.17 

Změně ekonomického a sociálního postavení žen v druhé polovině 19. století nahrával 

především demografický vývoj. Vojtěch Náprstek upozornil v prosinci 1878 na zasedání 

                                                           
12 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách, c. d., s. 150. 
13 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 78. 
14 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 255. 
15 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století.  

    Praha: Lidové noviny, 2009, s. 420. 
16 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 66. 
17 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 77. 
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pražského magistrátu, že v Rakousku převis mezi počtem žen a mužů čítá půl milionu.18 

V českých zemích žilo z tohoto půl milionu 321 000 žen. V tomto čísle jsou zahrnuty četné 

dcery z měšťanských rodin, které se prakticky vychovávaly jen k práci hospodyně a k roli 

manželky a matky. Jinak prakticky neuměly nic jiného. Ženská otázka se tak stávala otázkou 

sociální.  

Nešlo však jen o zlepšení ekonomické samostatnosti, ale ženy vyjadřují své názory 

i ohledně emancipace v manželství. Např. Julie Gintlová k tomuto na stránkách časopisu 

Ženské lisy věnuje roku 1878 sérii článků. Podle jejích slov má mít žena k manželství 

odpovědnější přístup, neboť „žena se důkladně znáti má ve všem, co domácnosti se týče, 

poněvadž hlavní jeviště působnosti jejího jest - dům“.19 Taková žena má být podporována 

svým mužem, má rozvíjet duševní i fyzické síly, „připravujíc je k samostatnému 

a blahodárnému působení ve světě“.20 Objektivním problémem ale zůstává fakt, že většina 

žen se z důvodů nedostatečného vzdělání a příležitostí neměla možnost se k těmto 

efektivnějším přístupům propracovat.21
 

 

1.2 Od konce 19. století do vzniku Československa 

1.2.1 Rodina a manželství 

V osmdesátých letech 19. století se začíná společnost rychle modernizovat. Postavení 

rodiny jako soběstačné ekonomické jednotky se začalo otřásat průmyslovou revolucí. 

Neustále se snižuje potřeba rukodělné ženské domácí práce a naopak se zvyšuje nutnost peněz 

pro nákup spotřebního zboží. Podle rakouských statistik z roku 1880 žilo 60 % žen 

v domácnosti bez vlastního výdělku, statisticky pak z 10 000 pracujících žen se nejvíce z nich 

živilo jako dělnice v zemědělství (4520), služka v domácnosti (1409), jako samostatně 

hospodařící v zemědělství (1363) a 773 žen už pracovalo v průmyslu. Dalších 199 z 10 000 

pracovně činných bylo majitelkami domů a rentiérkami, nejméně žen si pak vydělávalo 

povoláními, kde bylo zapotřebí vyšší vzdělání - v Předlitavsku to představuje 50 úřednic, 33 

učitelek nebo vychovatelek a třeba jen 7 umělkyň, novinářek či spisovatelek.22 

                                                           
18 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století, c. d., s. 251. 
19 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století, c. d., s. 258. 
20 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století, c. d., s. 258. 
21 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 81. 
22 HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: Lidové noviny, 1999, s. 75. 
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Svatba byla pro ženu důležitější než pro muže, protože představovala pro ni (alespoň 

symbolicky) vysvobození ze starostí o hmotné zajištění v budoucnosti, ale dávala jí i životní 

smysl a šanci naplnit touhu po lásce k manželovi a dětem.23 Manželka byla za Rakousko-

Uherska podřízená manželově moci, pomáhala mu v domácnosti a hospodářství, plnila jeho 

nařízení. Na druhou stranu jí muž poskytoval střechu nad hlavou, stravu a obydlí. Muž byl 

brán jako hlava rodiny, manželka neměla třeba právo svému muži odepřít pohlavní styk. Žena 

nesměla bez muže (popřípadě otce) spravovat sama své majetkové věci, při absenci manžela 

byl ženě určen poručník. Ženy, a to i ty nejvíce emancipované a nejvzdělanější, braly 

nadvládu svých manželů za přirozenou věc.24 

Otázkou pro rodinu už nebylo jen jak přežít a předat svůj genetický kód dál skrze děti, 

ale jak žít také pospolu.25 Manželství bylo i otázkou společenského statusu a prostředkem 

sociální mobility. Velkou roli hrála pořád katolická církev. Možnost zrušit manželství 

existovala buď prohlášením manželství za neplatné, nebo rozlukou, katolíci však již nová 

manželství pak neuzavírali. Výchova měšťanských dívek v druhé polovině 19. století 

směřovala k manželství. Idea šťastného sňatku nebyla jen idylou červené knihovny, ale 

u selských rodin se brala sňatková politika i jako důležitá rovina ekonomické strategie. 

U vyšších pater společnosti se od ženy očekávalo, že bude svého manžela i příhodným 

způsobem reprezentovat.  

Kapitolou samu o sobě bylo věno - jmění, které poskytla manželka manželovi 

k ulehčení nákladů na manželství. Do věna se nezapočítávala manželčina výbava. Dobová 

morálka brala věno jako samozřejmost, žena bez věna neměla valnou naději dobře se vdát.26 

Nevěsta z bohatší rodiny měla nárok na slušné věno, mohla se věna i zákonně domáhat. 

Někteří mladší muži nedokázali před svatbou odhadnout výši nákladů na chod domácnosti, 

zhlédli se ve výši věna, ale už jim pak nedocházelo, že výše věna může vypovídat i o nárocích 

a požadavcích ženy o příštím rodinném životě. Emancipované ženy někdy poukazovaly 

na fakt, že věno mnohým mužům usnadňuje rychlý kariérní růst (např. vybavení ordinace).27 

 

 

                                                           
23 HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky, c. d., s. 56. 
24 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století, c. d., s. 253. 
25 HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky, c. d., s. 49. 
26 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 105. 
27 KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962, s. 194. 
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1.2.2 Vzdělávání 

Snaha o dívčí vzdělávání byla korunována založením dívčího gymnázia Minerva 

v Praze roku 1890. Dívky tím dostaly možnost absolvovat nejkvalitnější středoškolské 

vzdělání. Jako soukromá škola však nemohla Minerva vydávat vysvědčení s potřebnou 

klauzulí, která opravňovala ke vstupu na vysokou školu. Studium na Minervě umožňovalo 

děvčatům vstup na vybrané fakulty Univerzity Karlovy až koncem devadesátých let.28 

Minerva získala právo veřejnosti a právo vlastní maturity až v roce 1908. Roku 1917 se 

Minerva pak přejmenovala na Městské dívčí reálné gymnázium Elišky Krásnohorské, 

na počest zakladatelky spolku Minerva Elišky Krásnohorské, která téhož roku oslavila 

sedmdesátiny.29 K roku 1818 měl tento ústav 746 žákyň ve 21 třídách.30 

Absolventky Minervy se živily jako učitelky, vychovatelky, úřednice. Tyto dívky pak 

však narážely ještě na jeden problém - jejich vzdělání jim bylo překážkou k uzavírání 

manželství. Většina mužů se nadprůměrně vzdělaných žen bála, minervistky se dokonce často 

stávaly terčem posměchu. Známý je například dobový posměšek - „Dívko z Minervy, nervi mi 

nervy“.31 Brzy však začala přibývat další dívčí gymnázia, roku 1907 se například otevírá 

dívčí reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí. 

S prvními řádnými vysokoškolskými studentkami v Praze se setkáváme až v roce 1897 

na filozofické fakultě. Oproti západnímu světu zde bylo Rakousko-Uhersko a Německo dost 

pozadu. První žena na univerzitě v USA se objevila už v roce 1833, některé švýcarské 

univerzity pak umožnily ženám studovat medicínu už v 70. letech 19. století.32 Studium 

medicíny pro ženy zpřístupnilo ministerské nařízení až roku 1900. Proto první ženy lékařky 

promovaly v 80. letech v zahraničí - Bohumila Kecková v Curychu a Anna Bayerová 

v Bernu. Na Lékařské fakultě UK jako první lékařka promovala r. 1902 Anna Honzáková.33 

V Čechách však pro první lékařky místo nebylo, proti jejich praxi se dost silně ozvali 

kolegové lékaři. Karolina Světlá například vzpomíná, jak ji přestali někteří pražští lékaři 

zdravit, když se veřejně zastala Anny Bayerové.34 Uplatnění v monarchii se českým lékařkám 

                                                           
28 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 119.  
29 SEKYRKOVÁ, Milada. Minerva 1890-1936. Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii. 

    Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 16. 
30 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století,  

    c. d., s. 436. 
31 VONDRÁČKOVÁ, Jaroslava. Kolem Mileny Jesenské. Praha: Torst, 1991, s. 17. 
32 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století,  

 c. d., s. 439. 
33 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století,  

 c. d., s. 442. 
34 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století, c. d., s. 262. 
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Keckové a Bayerové naskytlo až v Bosně a Hercegovině. Zde vyšetření muslimských žen 

lékařem nepřipadalo v úvahu. Obě dvě se zde pak musely např. vypořádávat i s takovými 

prostředky lidového lékařství, jako bylo nakuřování, zaříkávání či nekoupání novorozeňat.35 

 

1.2.3 Spolková a politická činnost 

Účast žen v úsilí o dosažení společenské rovnoprávnosti a ve snaze účastnit se 

veřejných záležitostí se začátkem 20. století rychle navyšuje. Rychle narůstá počet ženských 

dobrovolných organizací. Vedle zakládání dobročinných spolků s charitativní činností 

narůstal třeba i počet pěveckých spolků, vzdělávacích spolků, ale můžeme se setkat už 

i s profesním sdružením Spolek učitelek pražských. Motivem ženského sdružování byla často 

touha dostat se z uzavřeného rodinného prostředí a nějakým způsobem participovat 

na veřejném dění.36 

Ženám byl umožněn vstup do Sokola, přičemž je poměrně zajímavým faktem, že první 

česká sokolská jednota žen vznikla ve Vídni.37 Roku 1912 zesílil tlak žen v Sokole 

na rovnoprávnost ženy s mužem. Ženy například požadovaly poměrné zastoupení 

ve správním výboru. Často tato rovnoprávnost v Sokole už existovala, a šlo tedy spíše 

o formální změnu stanov. Sokolky žádaly i rovnoprávnost při hlasování, přičemž ještě před 

začátkem první světové války dosáhly všech svých požadavků.38  

Roku 1903 vzniká díky snaze Terézy Novákové, Františky Plamínkové, Marie 

Tůmové a dalších Ženský klub český. Jeho cílem bylo získat ženy pro větší společenskou 

angažovanost, především o tu v politice. Koncem roku 1905 vzniká v Praze Výbor pro volební 

právo žen. Činnost českých aktivistek za práva žen v politice nebyl však tak radikální jako 

například činnost britských sufražetek, které vznesly boj za volební právo nejen do ulic po 

celé zemi, ale i do míst kde se bavili politici a bohatí, a zde ničily např. golfová hřiště nebo 

nalévaly dehet do poštovních schránek.39  

České emancipistky dávaly přednost nenásilným prostředkům boje za volební právo - 

peticím nebo navazování kontaktů s vlivnými politiky. Ačkoliv se většina českých politiků 

                                                           
35 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 157. 
36 HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky, c. d., s. 72. 
37 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 242. 
38 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 250. Více pak:   

    ŠTĚPÁNKOVÁ, Irena. Renáta Tyršová. Praha: Paseka, 2005 nebo SCHEINER, Josef. Miroslav Tyrš:    

    stručný nástin života a působení jeho. Praha: J. E. Scheiner, 1884. 
39 ABRAMSOVÁ, Lynn. Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918. Brno: CDK, 2005, s. 286. 



16 
 

neztotožňovala s radikálním pojetím ženských práv, tak si byli zároveň vědomí toho, že 

z taktického hlediska není rozumné upírat početnější části obyvatelstva tato práva.40 Přesto se 

našlo pár poslanců říšské rady, kteří ženy v těchto požadavcích podpořili. Vedle T. G. 

Masaryka to byli např. Václav Klofáč a Antonín Němec. Úsilí žen o volební právo 

vyvrcholilo mezi lety 1905 - 1907, ale tato snaha nebyla příliš úspěšná. Všeobecné a rovné 

volební právo do poslanecké sněmovny získali v roce 1907 pouze muži. Ženy jako slabou 

náplast získaly alespoň volný přístup do politických organizací.41 

Jestliže aktivistky nedosáhly aktivního volebního práva, využily možnosti pasivního 

volebního práva. V roce 1908 se tři političky, Karla Máchová, Marie Tůmová a Božena 

Zelinková (ta těsně před volbami odstoupila), ucházely o přízeň voličů do českého zemského 

sněmu. V těchto volbách ženy kandidátky ještě neuspěly, ale roku 1912 byla zvolena 

za poslankyni Božena Viková-Kunětická při doplňovacích volbách za zemřelého 

mladočeského poslance Václava Škardu. Paradoxně se právě Božena Kunětická-Viková 

hlásila spíše k „národnímu“ smýšlení středostavovských žen než k feministickým 

myšlenkám.42  

V ženském politickém hnutí vykrystalizovaly dva nejvlivnější proudy - sociálně 

demokratický a liberální. Sociální demokratky prosazovaly např. důslednou právní ochranu 

dělnic, zkrácení pracovní doby či lepší sociální zabezpečení. Mimo jiné prosazovaly 

i zavedení občanského sňatku. Liberální proud pak logicky hájil práva a zájmy ekonomicky 

aktivních a vzdělaných městských žen. Nicméně oba proudy našly shodu v tom, že budoucí 

političky musí prosazovat především požadavky žen - lepší postavení matek a dětí.43 Stranou 

tohoto dění zůstávaly ženy třetího klasického demokratického politického proudu - 

konzervativně smýšlející katolické ženy. Ty v zásadě odmítaly participaci žen na veřejném 

životě s výjimkou charitativně laděných projektů. I začátkem dvacátých let se běžně můžeme 

setkat na stránkách katolických listů s názory, „že žena se má především, a to pouze nebo 

přednostně, starat o muže, děti rodinu a nejraději nic víc.“44 

 

                                                           
40 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století,  

 c. d., s. 463. 
41 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století., c. d., s. 270. 
42 HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky, c. d., s. 111. 
43 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století, c.  

    d., s. 462. 
44 BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. Olomouc:  

   Univerzita Palackého, 2001, s. 223. 
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1.3 Ženy za první republiky 

1.3.1 Práva žen 

 Velkým mezníkem v postavení ženy představovala první světová válka. Nastala rychlá 

feminizace mnoha doposud maskulinních profesí, ženy odvedenců na frontu se například 

hlásily na dráhu, kde pracovaly jako průvodčí či řidičky vlaků. Nutnost finančně zabezpečit 

rodinu přivedla ženy poprvé k zaměstnáním jako zlatnice či obecní tajemnice, ale mnoho žen 

z důvodů válečného průmyslu nastoupilo do železářského průmyslu. Ženy tak vedle role 

manželky, matky a hospodyně zastávají nově roli živitelky. Tím vzrůstá i tlak na finanční 

zrovnoprávnění pracujících žen. Obecně ale můžeme říci, že práce ženy byla společností 

v zázemí fronty podhodnocena a devalvována.  

Některé trendy a procesy započaté první světovou válkou už byly po jejím skončení 

nevratné. Země jako Německo, Československo a Rakousko pak udělily ženám po utišení 

bojů volební právo, čímž je odměnily za jejich oběti a spoluúčast při válečném snažení 

a úsilí.45 V Československu získaly ženy možnost poprvé volit do obecního zastupitelstva 

v roce 1919 Řádem volebním v obcích Republiky československé.46 Vznik samostatného 

československého státu znamenal zrovnoprávnění ženy s mužem i z právního hlediska. 

Ve Washingtonské deklaraci můžeme najít následující pasáž: „Naše demokracie bude 

spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou postaveny politicky, sociálně 

a kulturně na roveň mužům.“47 Masaryk při tom pojímal ženská práva nejen jako otázku 

týkající se žen, ale i mužů. Ve svých přednáškách zdůrazňoval často etické otázky týkající se 

vztahu muže a ženy. Masaryk svojí otevřeností přispíval i k větší mužské odpovědnosti 

za stav emociálního zdraví svých žen.“48 Do poslanecké sněmovny a do senátu volily 

československé ženy poprvé v dubnu 1920. 

Prvorepublikové rodinné právo popisovalo povinnosti manžela i manželky. Podle 

občanského zákoníku pak manželovi příslušela povinnost řídit domácnost, zaopatřit výživné 

pro manželku a manželku ve všem zastupovat.49 Muž měl tedy povinnost zaopatřit rodinu 

                                                           
45 ABRAMSOVÁ, Lynn. Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, c. d., s. 313.  
46 Zákon 75/1919 Sb. Řád volební v obcích Republiky Československé [online]. https://www.beck-online.cz,  

    2021 [cit. 5. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-   

    document.seam?documentId=onrf6mjzge4v6nzvfuya. 
47 T. G. MASARYK. Deklarace nezávislosti československého národa. Vznik 16. října 1918 ve Washingtonu,   

    Vydáno v Paříži 18. října 1918. Citováno z: ZOUBEK, Vladimír, et al. Dokumenty k státoprávním a  

    mezinárodně právním otázkám. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 37. 
48 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 233. 
49 SEDLÁČEK, Jaromír. Rodinné právo. Brno: Knihovna československého akademického spolku „Právník“  

 v Brně, 1934, s. 48. 
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hmotným základem, své ženě měl zajistit potřebné věci k vedení domácnosti a poskytnout 

rodině vnější ochranu. Manžel měl navíc i právo určit společné bydliště.  

Manželce pak rodinný zákoník stanovoval podmínku následovat svého muže 

v domácnosti a starat se o domácnost podle pokynů muže.50 Jestliže žena zastávala veřejnou 

funkci, jež jí neumožnila následovat svého muže do jeho příbytku, celá věc mohla dojít 

do bodu, kdy se svého zaměstnání musela vzdát. Žena se měla o domácnost starat tak, aby 

neomezovala svého chotě v jeho výdělečné činnosti. Vyjma práce v manželově podniku 

potřebovala žena mužův souhlas k zaměstnání, navíc ženiným povoláním nesměl trpět chod 

domácnosti. Mimo domácí práce žena vychovávala i děti, zvláště pak po světové hospodářské 

krizi musela často umět vyjít i s minimem finančních zdrojů. K šetrnému nakládání 

s finančními zdroji a k omezení uspokojení svých potřeb z důvodu úspory peněz pro potřeby 

rodiny pak vedla i ostatní členy domácnosti.51  

Spolky hájící práva žen došly k závěru, že pro jejich snahu o zavádění rovnoprávnosti 

do běžného života bude lepší, když se tyto spolky spojí a utvoří novou centrální organizaci. 

K tomuto účelu vzniká v Praze v dubnu 1923 organizace Ženská národní rada (dále jen 

ŽNR). Její zakladatelkou a předsedkyní byla novinářka a politička Františka Plamínková. 

ŽNR byla úředně rozpuštěna až v roce 1942, kdy byla za heydrichiády popravena i Františka 

Plamínková. Na začátku zastřešovala ŽNR nejaktivnější ženské spolky - Výbor pro volební 

právo žen a Ženský klub český, ale roku 1935 ŽNR sdružovala už 27 000 členek a honosila se 

50 místními organizacemi.52 Smutnou pravdou ovšem zůstává, že celá zřetelná činnost spolku 

byla záležitostí několika vzdělaných a veřejně činných žen.53 

 Mezi cíle ŽNR patřila obrana základních práv ženy, jako je právo na svobodnou 

volbu povolání a spravedlivé finanční ohodnocení za vykonanou práci - aby v praxi fungovalo 

spravedlivé finanční odměňování mezi muži a ženami. Dále šlo o spravedlivé vnímání 

ženského mateřství. K demokratizačním snahám ve společnosti poňoukaly členky ŽNR i ženy 

organizované v politických stranách. U sociálních demokratů se této aktivity chopila 

především Karla Máchová, u národních socialistů pak Fráňa Zemínová. 

 

                                                           
50 SEDLÁČEK, Jaromír. Rodinné právo, c. d., s. 51. 
51 KOZLOVÁ, Eliška. Příspěvek k racionalisaci práce v domácnosti. Vyškov: Zemská organizace pokrokových    

    žen moravských, 1931, s. 4. 
52 BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. Století, c. d., s. 62. 
53 BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. Století, c. d., s. 84. 
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1.3.2 Stereotypy a předsudky vůči ženám 

Ženy se neustále musely potýkat se stereotypním vnímáním svého pohlaví - už v roce 

1920 nastal první pokus o znovuzavedení celibátu veřejných zaměstnankyň.54 Roku 1923 se 

konala velká manifestace proti další snaze zavést povinný celibát u státních zaměstnankyň.  

Již od devadesátých let 19. století při tom např. učitelky braly celibát jako zbytečný 

a nespravedlivý, kupříkladu v anketě časopisu Ženský obzor byl označen za omezování 

přirozených lidských práv.55 Zrušen byl až v roce 1919, ale ani s jeho odstraněním problémy 

učitelek zcela nezmizely. Když manželé pocházeli z různých vesnic, bylo velmi složité sehnat 

zaměstnání ve stejné obci. Úřady jednaly s vdanými učitelkami po zavedení proticelibátního 

zákona ještě drahnou dobu nepřátelsky a znepříjemňovaly jim možnost společného 

manželského bydlení.56  

Na růžích ustláno však neměly ani absolventky právnické fakulty. První dívky mohly 

jít studovat práva až se vznikem Československa. První úspěšnou absolventkou právních věd 

byla Anděla Kozáková v roce 1920. Její snaha o zaměstnání u „politické služby u zemské 

správy politické byla zamítnuta“.57 Pracovní místo pak získala jako úřednice na Ministerstvu 

sociální péče. Pracovní uplatnění právniček zůstávalo velmi omezené až do konce dvacátých 

let. Františka Plamínková jim nejprve vymohla alespoň připuštění k pomocné soudní službě, 

čímž jim vydobyla i právo pracovního postupu, pak se zasadila i o přijímání právniček 

do služeb hlavního města Prahy. Soudcovské povolání se ženám otevřelo až roku 1930, kdy 

mohly se svolením ministra spravedlnosti Alfréda Meissnera poprvé nastoupit do přípravné 

služby.58 První československou soudkyní se pak stala Zdeňka Patschová.59 

                                                           
54 Avšak už i před 1. světovou válkou byly povolovány výjimky, tj. na individuální vyžádání se učitelka mohla  

    vdát a mít dítě a pak se vrátit na svůj post. Srovnej In: SEKYRKOVÁ, Milada. Minerva 1890-1936. Kronika  

    prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, c. d. 
55 NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století, c. d., s. 112. 
56 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století, c.  

    d., s. 432. 
57 LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století, c.  

    d., s. 442. 
58 PÁNEK, Tomáš. Sto let od zrovnoprávnění českých žen a uzákonění jejich hlasovacího práva [online]. Český  

   rozhlas, 2020 [cit. 16. 3. 2021]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/sto-let-od-zrovnopravneni-ceskych- 

   zen-a-uzakoneni-jejich-hlasovaciho-prava-8155547. 
59 Zdeňka Patschová se během okupace pak zapojila i do domácího odboje, po roce 1948 byla v předsednictvu  

    Rady československých žen. V letech 1948 – 1954 byla poslankyní Národního shromáždění ČSR,  

    v padesátých letech se podílela na politických procesech v Československu (DVOŘÁKOVÁ, Zora,  

    DOLEŽAL, Jiří a HORÁKOVÁ, Milada. O Miladě Horákové; a, Milada Horáková o sobě. Praha: Eva, 2001,  

    s. 287 a Securitas imperii 11, Securitas imperii: sborník k problematice bezpečnostních služeb. Praha: Úřad  

    dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti ve Vydavatelství a nakladatelství Ministerstva vnitra  

    České republiky, 2005, s. 78.) 
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První republika si nesla ale i další předsudky ve vnímání pohlaví. Za obecně platný 

fakt se stále bralo tvrzení, že muži představují silné pohlaví a ženy naopak to slabé. Mezi 

běžně rozšířené charakteristiky patřilo i tvrzení, že žena je bytost citu, zatímco muž rozumu. 

Žena se také často prezentovala jako dárkyně života, s níž bývala do kontrastu dávána mužská 

bojovnost. O psychologicko-sociologickou charakteristiku ženství a mužství se z dobových 

autorů pokusili např. spisovatelka a vědkyně Juliana Lancová a filosof Tomáš Trnka. U žen 

zdůrazňují cit, konkrétní představy, empatii, pasivnost, rychlé reakce a estetické záliby. Muže 

naopak vystihuje rozum, abstraktní myšlení, analytičnost, aktivnost, pomalé reakce 

a technické záliby.60 Filosofka Albína Dratvová uvádí jako typické znaky pro ženu citovost, 

konkrétnost, praktičnost myšlení i jednání a bere ženu jako nositelku hodnot.61 

O klasifikaci pohlaví na základě typů se pokusil, Masarykům žák, sociolog Emanuel 

Chalupný. Z jeho hodnocení je zajímavý vztah ženy a muže ke kultuře. Kulturu pojímá jako 

mužův výtvor, který je více méně ženě cizí. Dle Chalupného „není sporu o tom, že dějiny 

kultury nevykazují žádného význačného podílu žen na vývoji práva, politiky, válečnictví, vědy, 

filosofie“.62 K významu kultury pro jednotlivá pohlaví autor dodává, že muži byli nuceni 

každý kulturní výtvor namáhavě tvořit a bojovat o něj, zatímco ženy v posledních desetiletích 

dostaly možnost podílet se na většině oborů bez větších nesnází a bojů, a tudíž „získaly tyto 

pozice spíše darem“.63 Proti méněcennosti ženy vystupuje jiný dobový sociolog Inocenc 

Arnošt Bláha, který zdůrazňuje rovnocennost mezi ženou a mužem, zdůrazňuje nutnost 

nesobecké lásky, oddanosti a citového souznění. K tomu je zapotřebí v demokratické 

společnosti demokratického domova, kde „…všichni se v něm přičiňují a všichni z toho mají 

výhody“.64  

Souhrnně můžeme konstatovat, že prvorepublikové Československo umožnilo ženám 

přístup takřka ke všem zaměstnáním, dívky mohly studovat na vysokých školách, ženy navíc 

třeba mohly reálně spolurozhodovat o počtu dětí v rodině, čímž rostlo jejich sebevědomí65, ale 

stále se setkáváme i se zaujatostí proti ženské emancipaci. Básník Stanislav Kostka Neumann 

k tomu říká: „I v tom je kus tragikomedie, že právě muži, kteří pomlouvají ženu pro její 

                                                           
60 LANCOVÁ, Juliana, TRNKA, Tomáš. Psychologie ženy. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1929,  

    s. 83-89.  
61 DRATVOVÁ, Albína. Duše dnešní ženy. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 13. 
62 CHALUPNÝ, Emanuel. Otázka pohlavní z hlediska sociologického (Otisk ze „Sociologie“, 2. Svazek III.  

   dílu). Praha: Melantrich, 1937, s. 21.  
63 CHALUPNÝ, Emanuel. Otázka pohlavní z hlediska sociologického, c. d., s. 25. 
64 BLÁHA, Arnošt Inocenc. Dnešní krise rodinného života. Praha: E. Fastr, 1947, s. 81.  
65 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929).    

 Praha: Libri, 201, s. 517. 
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schopnosti a povahu, nejvíce zavrhují a zesměšňují ženské slabosti, jsou zároveň největšími 

odpůrci její emancipace… z pohodlí a panovačnosti chtějí pokračovat ve svém tisíciletém 

zločinu, který si v ničem nezadá se zločinem páchaným bělochy na barevných rasách 

a národech ve jménu civilizace.“66 Např. při rozvodu manželů rodičů zůstávali chlapci 

do čtvrtého roku a děvčata do sedmého roku života u matky, poté připadali otci. Dle § 141 

občanského zákona tím byl naplněn názor, „že péče o tělesnou schránku dětí náleží matce, 

kdežto o duševní jejich vzdělání pečuje otec.“67 Zdravotní rada prof. Bernard Bauer dokonce 

píše, že žena je v manželství trpitelkou a „že trpící žena zvítězí tím, že zvítězí sama nad 

sebou.“68 

Ženy se musely neustále vypořádávat i s kritikou, která cílila na ženinu práci mimo 

domov. Kritika pramenila z různých motivů, ať už se jednalo o strach mužů ze ztráty 

zaměstnání či z obavy o to, že by se žena mohla duševní prací muži odcizit. Po uzavření 

sňatku bývala žena často ze zaměstnání propuštěna, obdobně se s ní zacházelo po narození 

dětí.69 Tento tlak ještě zesílil po světové hospodářské krizi, kdy byly ženy z práce 

propouštěny, aby bylo zaměstnání pro muže. Svaz katolických žen počátkem třicátých let 

agitoval za propuštění pracující provdané ženské inteligence (dělnice v továrnách zas takový 

problém nebyl!), kdy se tyto ženy měly vrátit k výchově dětí a k práci v domácnosti.70 

I těmito požadavky mělo být docíleno tradičního uspořádání společnosti, čímž byly 

porušovány zásady spravedlnosti a rovnosti mezi ženou a mužem. 

  

                                                           
66 NEUMANN, Stanislav KOSTKA. Dějiny ženy. Populárně sociologické, etnologické a kulturně historické   

    kapitoly, c. d., s. 19. 
67 HAJN, Alois. Ženská otázka v letech 1900-1920: retrospektiva a kulturně historický dokument. Praha: Pokrok,   

    1939, s. 128. 
68 BAUER, Bernard Adam. Ženo, poznej sebe samu: Studie o těle, duši, pohlavním životě a erotice ženy. Český  

    Těšín: Kultura, 1929, s. 298. 
69 GEORG, Iwan Eugen. Pohlavní život v manželství: se zvláštním zřetelem k problému omezení porodů  

    Způsobem přirozeným a mravně nezávadným. Praha: Ladislav Kuncíř, 1932, s. 39. 
70 BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století, c. d., s. 247. 
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„Představa světa a svět sám je výtvorem mužů, popisují jej ze svého vlastního stanoviska“71 

Simone de Beauvoir  

Druhé pohlaví 

 

2. Kancelář Univerzity Karlovy a ženy 

2.1 Kancelář UK-F a Univerzita Karlo-Ferdinandova na sklonku mocnářství 

Na začátku této kapitoly by nemuselo být špatné se nejprve trochu zamyslet nad tím, 

co se vlastně myslí pojmem univerzitní kancelář, protože toto téma se objevuje 

v historiografii pouze výjimečně.72 Jedná se o zaměstnané úředníky univerzity? A jím 

vyčleněné kanceláře? Nebo se máme zajímat spíše o přijímání a vydávání písemností? 

Po pravdě řečeno je česká literatura věnována tomuto tématu spíše skoupá.73  

Když se bavíme o kanceláři UK, měli bychom jedním dechem dodat, že se jedná 

o součást sítě kanceláří, podřízené centrální univerzitní kanceláři, spadající pod správu 

akademického senátu univerzity. I námi sledované ženy různě přecházely z jedné kanceláře 

do druhé, ať už z důvodu různé reorganizace či pouhého služebního postupu. Rozmanitá byla 

i úřední agenda univerzitní kanceláře: příprava četných konkurzů na obsazení míst 

na univerzitě, vyhotovování absolutorií či každoroční revidování třídních katalogů. K náplni 

práce oficiála a kancelisty pak patřilo: vést podací protokol, vpisování do knihy normálií, 

vyřizování dopisů, opisování spisů pro ředitele kanceláře a děkana, číslování a seřazování 

úředních spisů.74 

Univerzita Karlo-Ferdinandova byla od roku 1882 rozdělena z důvodu narůstajícího 

napětí mezi Čechy a Němci na dvě samostatné univerzity - českou a německou. Od tohoto 

roku existují i dvě samostatné centrální kanceláře, po jedné na každé z univerzit. Rozdělením 

univerzity ztrácí hegemonii úřední řeči němčina, na české univerzitě se stává úředním 

jazykem čeština, ale až do konce války byla němčina stále prostředkem písemné komunikace 

s Vídní. 

                                                           
71 BEAUVOIR, Simone de a PATOČKA, Jan, ed. Druhé pohlaví: [(výbor)]. Praha: Orbis, 1967. Malá moderní  

    encyklopedie; sv. 55. 
72 SEKYRKOVÁ, Milada. Univerzita jako úřad?, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020, s. 8.  
73 Jestliže se zajímáme o toto téma v souvislosti s Univerzitou Karlovou, měli bychom zde zmínit alespoň  

    příspěvky Karla BERÁNKA, Michala SVATOŠE a Ivany ČORNEJOVÉ. Např.: ČORNEJOVÁ, Ivana.     

    Správní a institucionální vývoj pražské univerzity, in: ČORNEJOVÁ Ivana (ed.). Dějiny Univerzity Karlovy,    

    II, 1622 – 1802, Praha 1996 a BERÁNEK, Karel, Správa a kancelář pražské university v době pobělohorské,  

    Sborník archivnických prací 19, č. 2 (1969). V poslední době se tomuto tématu u nás věnuje již výše citovaná  

    práce Milady SEKYRKOVÉ.  
74 SEKYRKOVÁ, Milada. Univerzita jako úřad?, c. d., s. 196 – 197. 
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Na přelomu 19. a 20. století rychle rostl i počet studentů a Češi získali rychle převahu. 

V předvečer první světové války studovala na univerzitě i řada cizinců, např. mezi lety 1908 – 

1912 studovalo v Praze více než 100 Slovinců, z nich se pak formovala i řada profesorů 

na nově otevřené univerzitě v Lublani.75 Praha se stala oblíbeným místem vysokoškolských 

studií i pro další Jihoslovany - pro Chorvaty a Srby. Mezi nejznámější studenty patřil např. 

proslulý světový vynálezce Nikola Tesla. Ze světově významných profesorů přednášejících 

na Karlo-Ferdinandově univerzitě můžeme zmínit fyzika a filozofa Ernsta Macha či fyzika 

Alberta Einsteina.  

V hierarchii univerzitních měst monarchie si i po rozdělení univerzity udržela Praha 

druhé místo v postavení ve významu hned za Vídní, a to až do roku 1918.76 V obecné rovině 

můžeme pak říci, že česká univerzita sehrávala vedoucí roli jako vědecká platforma země, 

zatímco německá univerzita se stala pro přednášející tranzitní zastávkou především na cestě 

na Vídeňskou univerzitu.  

První ženy do kanceláře univerzity začínají nastupovat mezi lety 1916 - 1918, což 

byla, nejen pro univerzitu, velmi dynamická doba. Řada studentů byla tou dobou povolána 

na válečnou frontu. Ze 4296 mužů zapsaných do zimního semestru 1913/14 klesl jejich počet 

ve stejném semestru o rok později na 2614, v akademickém roku 1917/18 to už bylo pouze 

1622 řádně zapsaných studentů. Oproti tomu vzrostl počet zapsaných studentek, kdy z počtu 

444 dívek v posledním předválečném roce vzrostl jejich počet v akademickém roce 1916/17 

na 704 dívek, a tvořily tak už většinu mezi posluchači filozofické fakulty.77 Během první 

světové války se v univerzitní kanceláři používají pravidelně i psací stroje.78 

Ve studijním roce 1914/15 si česká univerzita připomněla pětisté výročí upálení 

Mistra Jana Husa, ačkoliv úřady nebyly tomuto pietnímu aktu vůbec příznivě nakloněny. 

Roku 1915 zareagoval univerzitní senát po sdělení Ministerstva kultu a vyučování o exilové 

činnosti T. G. Masaryka jeho suspendací z profesorského postu. Značná míra opatrnosti 

(i oportunismu) během války se projevovala u části profesorského sboru - např. u právníků či 

gollovců79, právnická fakulta udělila roku 1916 čestný doktorát poslednímu habsburskému 

                                                           
75 HAVRÁNEK, Jan. Dějiny Univerzity Karlovy III (1802 – 1918). Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 193. 
76 SEKYRKOVÁ, Milada. Univerzita jako úřad?, c. d., s. 30. 
77 HAVRÁNEK, Jan. Dějiny Univerzity Karlovy III (1802 – 1918), c. d., s. 203. 
78 SEKYRKOVÁ, Milada. Univerzita jako úřad?, c. d., s. 67. 
79 Historik Jaroslav Goll, nositel Řádu Františka Josefa, a jeho stoupenci například nepodepsali Manifest  

    spisovatelů, jinak sám Goll zůstával loajální Rakousku-Uhersku až do poslední chvíle, čímž se fakticky  

    vyřadil z prvorepublikového společenského života (SZABO, Miloš. Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III.  
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císaři Karlu. Naproti tomu Manifest českých spisovatelů z května 1917 podepsalo 18 

profesorů a 6 docentů české univerzity.80 

Se vznikem samostatného Československa se Česká universita Karlo-Ferdinandova 

přejmenovala na Českou universitu Karlovu. Došlo i ke změně vnitřní struktury univerzity. 

Vládním nařízením č. 392/1920 Sb. se z filozofické fakulty vyčlenila fakulta 

přírodovědecká.81 Po roce 1918 se stavějí i nové fakultní budovy, kde jsou již předem 

vyčleněny samostatné kancelářské prostory pro administrativní záležitosti. 

Univerzita Karlova byla největší univerzitou v Československu, co se počtu studentů 

týče. V akademickém roce 1925/26 na ní studovalo 42 procent všech českých studentů 

a studentek, o deset let později to už byla více než polovina. Většinu z těchto počtů tvořili 

studenti z Čech, počet rodáků z Moravy se pohyboval kolem desetiny. Počet studentů ze 

Slovenska se pohyboval ve dvacátých letech kolem pěti procent. Podíl studentek na lékařské 

a přírodovědecké fakultě se pohyboval ve dvacátých letech kolem dvaceti procent, nejméně 

studentek bychom našli na právnické fakultě (rozpětí mezi pěti a sedmi procenty), oproti tomu 

žen na filozofické fakultě studovalo v roce 1927 už více než mužů.82 

S takovýmto nárůstem počtu studentů se měnila i kvantita úřední agendy univerzitní 

kanceláře. Proměňovala se však i kvalita písemností. Zachovány jsou základní typy úředních 

písemností – listiny, úřední knihy a aktový materiál.83 Příznačnou univerzitní listinou pak 

zůstává univerzitní diplom, charakteristickou knihou vázanou na univerzitu pak univerzitní 

matrika. S předtištěnými formuláři se ve větší míře pak setkáváme až v polovině 20. století, 

kdy se začínají používat i jiné psací prostředky - kuličkové pero, nové typy psacích strojů 

apod. 

 

2.2 Božena Svobodová 

Tato část je věnovaná Boženě Svobodové, která se narodila 24. července roku 1901 

do československé rodiny. Absolvovala pět let obecné školy, tři roky měšťanské školy a dva 

ročníky trojtřídní obchodní školy ženského spolku v Praze.84  

                                                           
80 Tamtéž, Dějiny Univerzity Karlovy III (1802 – 1918), c. d., s. 203 – 204. 
81 HAVRÁNEK, Jan., POUSTA, Zdeněk. Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918 – 1990). Praha: Nakladatelství   

    Karolinum, 1998, s. 24 – 25. 
82 Tamtéž, s. 25 – 26. 
83 SEKYRKOVÁ, Milada. Univerzita jako úřad?, c. d., s. 203 – 204. 
84 AUK, Akademický senát 1882 - 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 
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Do pracovního poměru na filozofické fakultě nastoupila 1. dubna roku 1918 jako 

pomocná síla kancelářská.85 Toto pracovní zařazení platilo až do roku 1920, kdy Božena 

Svobodová přechází jako zkušený zaměstnanec na přírodovědeckou fakultu.  

O rok později, dne 4. července roku 1921, navrhuje profesorský sbor 

na Přírodovědecké fakultě UK úpravu personálního stavu slečny Svobodové a to na základě 

schůze ze dne 16. června. Sbor rozhodl, aby kancelářská pomocnice Božena Svobodová byla 

v nejbližším studijním roce pověřena samostatným vedením kanceláře děkanství 

přírodovědecké fakulty. Kancelářská pomocnice působila na pozici již 3 roky a v poslední 

době obstarávala svědomitě veškerou agendu, a to téměř samostatně. Toto usnesení 

podporoval i děkan univerzity, který vložil plnou důvěrou do „zapracované a svědomité“ 

Boženy Svobodové.86 

Po dvou letech, dne 7. února roku 1923, skládá v rektorátní kanceláři univerzity svou 

první služební přísahu na postu kancelářské oficiantky pro děkanskou kancelář 

přírodovědecké fakulty. Přítomní tomuto aktu jsou: rektor univerzity prof. JUDr. Cyril 

Horáček jako přijímající přísahu, ředitel univerzitní kanceláře Jaroslav Čech jako zapisovatel 

a nakonec přísahu vykonávající Božena Svobodová.87 

Následujících pět let zůstává Božena Svobodová na postu kancelářské oficiantky, kdy 

dochází ke změnám pouze ve služebních příjmech na základě odpracovaných let.88 Až 11. 

července roku 1928 propůjčuje Univerzita Karlova Boženě Svobodové systemizované 

služební místo vrchní kancelářské oficiantky.89 Titul vrchní kancelářské oficiantky má 

propůjčený do roku 1931, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty schvaluje návrh 

Akademického senátu Univerzity Karlovy a propůjčuje Boženě Svobodové služební místo 7. 

platové stupnice v osobním stavu kancelářských úředníků ve společném stavu vysokých škol 

s úředním titulem kancelářské oficiálky od 30. března roku 1931.90 

                                                                                                                                                                                     
   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Záznam v personální knize, č. 2409, r. 1930. 
85 AUK, Akademický senát 1882 - 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Vyjádření děkana Máchala, č. 1206, 27. dubna 1918 (Praha). 
86 AUK, Akademický senát 1882 - 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ,  r. 1918  ̶  1945, kart. č. 85, Návrh na úpravu personálního stavu, 4. července 1921 (Praha). 
87 AUK, Akademický senát 1882 - 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Zápis přísahy, č. 1391, 7. února 1923 (Praha). 
88 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ,  r. 1918  ̶  1945, kart. č. 85, Souhrn služebních nároků, č. 38.344, 11. ledna 1927 (Praha). 
89 AUK, Akademický senát 1882 - 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Oznámení o propůjčení titulu, 11. července 1828 (Praha). 
90 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Usnesení Ministerstva školství a národní osvěty, č. 2814,  
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Předposlední povýšení udělilo Ministerstvo školství a národní osvěty Boženě 

Svobodové zpětně. Dekret o povýšení byl vydán 6. února roku 1947 a jmenuje kancelářskou 

oficiálku Boženu Svobodovou vrchní kancelářskou oficiálkou v 6. platové stupnici 

ve společném osobním stavu pro všechny vysoké školy v kategorii kancelářských úředníků 

s účinností od 28. října 1939.91 

  Poslední povýšení, které se dochovalo v osobní složce Boženy Svobodové, udělila 

vláda Československé republiky 28. října roku 1947. Tento dekret jmenuje Boženu 

Svobodovou kancelářskou správkyní v 5. platové stupnici ve společném osobním stavu 

pro všechny vysoké školy v kategorii kancelářských úředníků s účinností od 28. října 1945.92 

Tímto jmenováním končí osobní složka Boženy Svobodové v Archivu Univerzity Karlovy. 

Slečna Svobodová působila od roku 1918 do roku 1947 velmi svědomitě na půdě 

přírodovědecké fakulty, jako jedna z mála žen dokázala díky své snaze a píli nahradit 

i kvalifikovaného úředníka a její kariérní posuny byly na její dobu obdivuhodné. 

 

2.3 Anna Svobodová 

V následující podkapitole se seznámíme s Annou Svobodovou, o které se bohužel 

nedochovaly všechny archivní materiály, jež by nám stanovily věk, rodinný stav či dosažené 

vzdělání, ale nalezneme v archivu její kariérní posun v období 1920 – 1947. 

Roku 1920 došlo k rozdělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jak je již výše 

zmíněno. Z filozofické fakulty se vyčlenila samostatná přírodovědecká fakulta, která získala 

několik zapracovaných zaměstnanců z filozofické fakulty. Na základě rozdělení a nárůstu 

agendy došlo i k přijímání nových pomocných sil. A v tuto dobu se naskytla další pracovní 

příležitost pro zaměstnání v kanceláři ženě. Dne 1. července roku 1920 přijímá děkan 

univerzity na post pomocné síly kancelářské Annu Svobodovou, která v tu dobu nahrazuje 

Boženu Svobodovou a Otakara Konůpka, jež oba přešli po rozdělení na přírodovědeckou 

fakultu.93 

                                                                                                                                                                                     
   28. května 1931 (Praha). 
91 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38,  Božena 

   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Dekret o jmenování vrchní kancelářskou oficiálkou, č. 2569,  

   z února 1947 (Praha). 
92 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1211, sign. C4/38, Božena 

   SVOBODOVÁ, r. 1918   ̶ 1945, kart. č. 85, Dekret o jmenování kancelářskou správkyní, č. 952, 28. října 1947 

   (Praha). 
93 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  
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Po dobu necelých čtyř let plně zapracovaná kancelářská pomocnice Anna Svobodová 

pracuje svědomitě na tamním rektorátu filozofické fakulty. Dne 18. ledna roku 1924 přišlo 

z Presidia zemské správy politické na rektorát usnesení o povýšení Anny Svobodové na post 

kancelářské oficiantky, a to ke dni 1. února roku 1924. Toto ustanovení bylo následně 

potvrzeno jmenovací listinou a nakonec upevněno dne 28. ledna roku 1924 složením slibu, 

který byl jako pamětní list uschován na příslušném úřadu.94  

Anna Svobodová na pozici kancelářské oficiantky setrvala dlouhých devět let bez 

žádných větších změn. V červenci roku 1933 se jí však naskytla další pracovní příležitost, 

když vrchní kancelářská oficiantka Zdeňka Čacká odchází do trvalé výslužby.95 Anna 

Svobodová nastoupila do služby několik let po slečně Čacké. Vzhledem ke své dlouholeté 

praxi žádala jako služebně nejstarší o propůjčení titulu a povýšení na post vrchní kancelářské 

oficiantky po Zdeňce Čacké.96 S touto žádostí byl srozuměn i děkan fakulty, a ten proto také 

žádá o udělení volného místa Anně Svobodové. Děkan dr. Jiří Horák v žádosti uvádí, že se 

jedná o vynikající sílu, skvěle plnící své povinnosti. Děkan přiznává Svobodové i výbornou 

kvalifikací, kterou lze označit „za výtečnou.“97 Dne 5. října roku 1933 přichází ustanovení 

akademického senátu, který propůjčuje Anně Svobodové post vrchní kancelářské oficiantky 

od 20. října roku 1933. Vše bylo na základě splnění normativních předpokladů uchazečky.98 

Během následujících dvanácti let vykonávala Anna Svobodová poctivě svůj post 

vrchní kancelářské oficiantky v kanceláři Univerzity Karlovy, a tudíž se není se čemu divit, že 

se celý profesorský sbor jednomyslně rozhodl dne 14. července roku 1945 k povýšení Anny 

Svobodové. Pro tehdejšího děkana Jana Rypku byla znamenitou silou, která dosahovala 

velkých kvalit.99 Povýšení se však Anna Svobodová nedočkala hned, ale až 6. února roku 

                                                                                                                                                                                     
    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶1948, kart. č. 86, Remunerace Anny Svobodové, č. 485, 14. října 1920 (Praha). 
94 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  

    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶  1948, kart. č. 86, Ustanovení kancelářskou oficiantkou, č. 671, 18. ledna 1924  

    (Praha). 
95 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  

    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶  1948, kart. č. 86, Ustanovení Akademického senátu o vrchní kancelářské oficiantce  

    Anně Svobodové. 
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    Kancelářské oficiantky, č. 3598, 22. září 1933 (Praha). 
97 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  

    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶  1948, kart. č. 86, Vyjádření děkana – žádost Anny Svobodové o místo v I. plat.  

    stupnice, 22. září 1933 (Praha). 
98 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  

    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶  1948, kart. č. 86, Usnesení Akademického senátu o propůjčení služebního místa, č.   

    1439, 13. ledna 1934 (Praha). 
99 AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  
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1947. To vydalo Ministerstvo školství a osvěty jmenovací dekret, který jmenoval Annu 

Svobodovou na post kancelářské oficiálky. Tento post byl zařazen do kategorie kancelářských 

úředníků ve společném osobním stavu pro všechny vysoké školy.100 

Poslední dochované povýšení, zaznamenané v zaměstnanecké složce, Anny 

Svobodové proběhlo 28. října roku 1947, kdy Ministerstvo školství a osvěty vydalo dekret, 

ve kterém jmenovala Vláda republiky Československé slečnu Svobodovou na post kontrolorky 

pomocné služby správní, a přeřadila ji tak do kategorie pomocné služby správní.101 Tímto se 

pracovní život Anny Svobodové na univerzitě pro nás uzavírá, ale z dochovaných záznamů 

můžeme vidět, že vyšší kariérní posun na úřednických místech byl ve 20. a 30. letech 20. 

století již možný i u žen. Ty však musely být schopné, aby zvládly nahradit studovaného 

úředníka - muže, a jejich kvality musely předčit očekávání ostatních.  

  

                                                           
100 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna   

    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶  1948, kart. č. 86, Dekret o jmenování kancelářskou oficiálkou, č. 2570, 6. února  

   1947 (Praha). 
101 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1222, sign. C4/44, Anna  

    SVOBODOVÁ, r. 1920  ̶1948, kart. č. 86, Dekret o jmenování kontrolorkou pomocné služby správní, č. 872,  

    28. října 1947 (Praha). 
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„Trpělivě jak žula na oškrt, 

trpělivě jak všechno živé smrt.“102 

Marina Cvetajevová 

Kde se vzalo tolik něhy 

 

3. Život úřednice Zdeňky Čacké 

3.1 Vzdělání a první pracovní zkušenosti 

 Zdeňka Čacká byla první zaměstnanou ženou v rektorátní kanceláři. V době jejího 

nástupu nebylo obvyklé zaměstnávat na těchto postech ženu, ale spíše čerstvě vystudované 

úředníky. Ženám totiž dříve chybělo vzdělání, které by jim umožňovalo pracovat na těchto 

pozicích, a také tomuto typu pracovní pozice nenahrávaly nálady ve společnosti, které se 

pomalu, ale jistě měnily. 

 Po nástupu Zdeňky Čacké v roce 1916 se začínají objevovat další ženy na půdě 

univerzity a to v letech 1918 až 1920, ale opět jen na výpomocných kancelářských postech. 

Výše z těchto postů se musely ženy postupně vypracovat. Zdeňka Čacká začínala taktéž 

na pozici výpomocné kancelářské síly a díky úsilí a velkému pracovnímu nasazení dokázala 

postupně zastat více odborné práce a povinností studovaného úředníka. To jí umožnilo 

kariérní posun a také tím otevřela dveře dalším ženám.  

Zdeňka Čacká se narodila roku 1887 v Praze do úplné české rodiny s katolickým 

vyznáním. Otec byl magisterským dozorcem na Praze II, zemřel roku 1897.103 Matkou byla 

Anna Čacká, jež zemřela roku 1926 v šedesáti šesti letech.104 Zdeňce Čacké se dostalo 

na příslušnou dobu dobrého vzdělání, navíc studovala s výbornými výsledky.  

Po ukončení základného vzdělání pokračovala ve svém studiu na tříleté městské škole, 

z níž dva roky studovala v Trutnově za účelem osvojení německého jazyka slovem i písmem. 

Při studiích v Trutnově si rovněž osvojila stenografii. Po ukončení vzdělávání v Trutnově 

                                                           
102 CVETAJEVA, Marina Ivanovna. Kde se vzalo tolik něhy. Praha: Garamond, 2019, s. 116. 
103 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ,  

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Žádost Zdeňky Čacké o uprázdněné pracovní místo, 2. března 1916 (Praha). 
104 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ,  

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Parte Anny Čacké, 2. prosince 1926 (Praha). 
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pokračovala se svým studiem na tříleté Městské průmyslové škole v Praze, kde se učily 

z velké části obchodní předměty.105 

Znalosti obchodních předmětů absolventka Městské Průmyslové školy v Praze využila 

při svém posledním studiu na soukromé německé obchodní škole Wertheimer, jež nesla 

jméno po svém zakladateli.106 Sídlo této školy bylo na Praze II, v ulici Poříčí. Studenti se zde 

věnovali dva roky oboru účetnictví.107 

Po studiích se Zdeňka Čacká chtěla věnovat kancelářskému povolání, a tak zahájila svoji 

odbornou praxi prvního října v roce 1906 jako písařka na stroji. Tříměsíční praxi absolvovala 

ve firmě Kogowski a spol. Firma Kogowski a spol. byla velkoobchodem s psacími stroji 

a sídlila na Praze I, v Celetné ulici. Jelikož firma neumožňovala dostatečné podmínky 

k osvojení náležité kancelářské praxe a byla zaměřená na jednotvárné opisy, rozhodla se 

Zdeňka Čacká ukončit tento pracovní poměr. 

 Nové pracovní příležitosti v kanceláři se jí dostalo 15. února v roce 1907 u firmy 

Emanuel Barth majitele Bohumila Mladějevského. Firma Emanuel Barth měla roku 1907 

sídlo na Praze II, v Senovážné ulici. Věnovala se velkoobchodu v oblasti strojů a technických 

potřeb pro sladovny a pivovary. V této firmě setrvala Zdeňka Čacká sedm let až do vypuknutí 

první světové války roku 1914.  

Ve firmě vykonávala po nástupu spíše začátečnické úkony jako např. psaní 

korespondence v českém a německém jazyce dle stenografického diktátu. Později začíná 

Zdeňka Čacká pracovat i s fakturními knihami - s knihou obchodní a komisní. V průběhu let 

začala Zdeňka Čacká s korespondencí dle vlastního konceptu, překládala texty z češtiny 

do němčiny, rovněž i z němčiny do češtiny. Vedle svých povinností ráda chodila nahlížet 

do všech oddělení závodu, kde se seznámila se všemi obchodními a kancelářskými výkony. 

Jednou z nejzajímavějších částí podniku Emanuel Barth bylo pro Zdeňku Čackou účetní 

oddělení, kde byla plně nápomocná vedoucímu, dokonale si zde osvojila znalost amerického 

systému účetnictví.  

Prvního srpna 1914 propouští Zdeňku Čackou firma Emanuel Barth z úsporných 

důvodů. Z důvodů válečných poměrů nemohla nalézt dlouhých šest měsíců nové zaměstnání, 

až patnáctého března roku 1915 se jí dostalo příležitosti u firmy Dubský a spol. 
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     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Žádost Zdeňky Čacké o uprázdněné pracovní místo, 2. března 1916 (Praha). 
106 Zakladatel školy byl Wilhelm Wertheimer. 
107 NOVOTNÝ, Pavel. Obchodní škola Wertheimer. Petrské listy, 2016, 3. ročník, č. 5, s. 1.  
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Firma Dubský a spol. v té době sídlila na Praze I, na Havlíčkově náměstí, a zabývala 

se taktéž obchodem se stroji a technickými potřebami pro sladovny a pivovary jako předchozí 

zaměstnavatel. Hlavním společníkem firmy Dubský a spol. byl bývalý kolega z předchozího 

zaměstnání, který znal pracovní náplň a dovednosti Zdeňky Čacké. V průběhu zaměstnání 

začala Zdeňka Čacká kromě korespondence v českém a německém jazyce vést i obchod, 

veškeré účetnictví a potřebnou administrativu. Tu vykonávala s uplatněním předchozích 

zkušeností již úplně sama. Hlavním důvodem této změny a pracovního posunu byla povinná 

vojenská služba společníků firmy a dalších zaměstnanců.  

Po dlouhém uvážení se Zdeňka Čacká rozhodla zkusit své štěstí ve státní službě, 

jelikož soukromé firmy nemohly zabezpečit jistotu pracovní budoucnosti.  Přestože byla 

Zdeňka Čacká stále zaměstnaná u firmy Dubský a spol., ucházela se o volné pracovní místo 

na pozici výpomocné písařky pro kancelář Právnické fakulty.108 

 

3.2 Zaměstnání na Karlo-Ferdinandově univerzitě 

Před nástupem na volnou pracovní pozici výpomocné písařky na stroji na děkanství 

právnické fakulty byla Zdeňka Čacká do začátku března 1916 chvíli zaměstnána v centrální 

kanceláři policejního ředitelství. Následně, dne dvaadvacátého března roku 1916, převzala 

Zdeňka Čacká dekret vystavený děkanem právnické fakulty, jehož obsah informoval 

žadatelku o přijetí na pozici výpomocné písařské síly do kanceláře právnické fakulty.109 

Zdeňka Čacká zaujala místo výpomocné písařské síly po právníku Čeňkovi Černém, který 

ukončil svůj pracovní poměr v kanceláři právnické fakulty patnáctého března roku 1916. 

Zákonodárství Rakousko-Uherska k organizování kanceláří vysokých škol bylo chudé 

a mocnářství postrádalo jednotící normu. Na rakouských univerzitách platila v tomto směru 

ustanovení obsažená v nařízení č. 17.140 M. V. Bl. Č. 49, jež bylo vydané v říjnu 1875.110 

Toto nařízení hlavně upravovalo osobní poměry a platy kancelářského personálu. Z tohoto 

ustanovení je patrná i organizace kanceláří a kvestur, rozdělování a vyřizování agendy, dále 

jsou upraveny i pracovní povinnosti kancelářského, pokladničního a účetního personálu. Pro 

celou vysokou školu existovala jednotná rektorátní kancelář, jež přidělovala kancelářské 

                                                           
108 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ,  

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Žádost Zdeňky Čacké o uprázdněné pracovní místo, 2. března 1916 (Praha). 
109 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ, 

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Dekret ze dne 22. března 1916 (Praha). 
110 PLACHT, Otto, ed. a HAVELKA, František, ed. Předpisy pro vysoké školy republiky Československé. Praha:  

      vlastním nákladem, 1932, s. 1235.  
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a zřízenecké síly jednotlivým děkanstvím, centrální kancelář univerzity spadala pak pod 

akademický senát. Československé zákonodárství rakouské normy o univerzitních úřednících 

reformovalo zákonem č. 39 z r. 1920. Ten rozděloval úředníky na tzv. konceptní úředníky 

(vysokoškolsky vzdělaní úředníci) a na úředníky se středoškolským vzděláním. Mezi ně 

patřili aktuárští, kvesturní a kancelářští úředníci, ti museli být veskrze vybráni ve veřejném 

konkurzu.111 

 Na pozici výpomocné písařské síly byl sjednán denní plat o třech korunách a dvaceti 

haléřích, dále byl sjednán denní příplatek na pojištění ve výši padesáti haléřů, celkem tedy 

denní plat činil tři koruny a sedmdesát haléřů.112 Vše bylo sjednáno proti čtrnáctidenní 

výpovědi. Plat byl vyplácen pravidelně, a to měsíc zpětně na pokladně z kancelářského fondu 

právnické fakulty. Zdeňka Čacká byla přijata aktem ze dne dvacátého druhého března roku 

1916 a na své nové místo nastoupila dvacátého třetího března roku 1916. Po několika 

měsících roku 1916 byl podán návrh na přesun Zdeňky Čacké z právnické fakulty 

na pokladnu státní.113 Tomuto návrhu se však nevyhovělo díky zakročení děkanství právnické 

fakulty ze dne osmého srpna 1916.  

Vzhledem k neutěšenému počtu úředníků v rektorátní kanceláři byl později nucen 

děkan JUDr. Josef Drachovský114 přidělit pomocnou písařku Zdeňku Čackou do rektorátní 

kanceláře. K tomuto kroku děkana přiměly odchody ředitele kanceláře Jaroslava Čecha 

a  úředníka X. třídy Arnošta Sompeka do vojenské služby. K tomu se přidala i dlouhá 

churavost úředníka Karla Teichmanna, který zaujímal pozici universitního kvestora. 

Zdeňka Čacká pracovala z počátku v rektorátní kanceláři jako prozatímní výpomoc, 

avšak dne dvacátého prvního září roku 1917, po schválení vnitřní systematizace rektorátní 

kanceláře, byla zproštěna své práce pomocné písařky a zaujala pozici kancelářské pomocnice. 

Tomuto posunu napomohla tehdejší válečná situace a také kvality a dovednosti, které si 

                                                           
111 PLACHT, Otto, ed. a HAVELKA, František, ed. Předpisy pro vysoké školy republiky Československé, c. d., s.  

     1238. 
112 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ, 

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, platový výměr, 23. března 1916 (Praha). 
113 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ,  

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Výnos místodržitelství Zemské správy politické, 8. března 1919 (Praha). 
114 Josef Drachovský (1876 – 1961) - československý národohospodář, 1917 – 1918 a 1932 – 1933 děkan  

     právnické fakulty, v letech 1934  ̶  1935 byl rektorem univerzity. V pozici rektora dokázal uklidnit  

     zradikalizované studenty během tzv. insigniády (snaha o navrácení univerzitních insignií z německé  

     univerzity), během 2. světové války se zapojil aktivně do odboje a poté byl vězněn i gestapem. Pohřben  

     je na Vyšehradském hřbitově. 
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osvojila během prozatímní služby v rektorátní kanceláři. Na pozici pomocné písařky byla 

místo Čacké přijata Hermina Hietlová.115 

Pro přetížení kancelářského fondu, z kterého byla pravidelně vyplácena Zdeňka Čacká 

a následně i Hermina Hietlová116, požádal rektorát právnické fakulty, aby obě zaměstnankyně 

byly vypláceny státem z C. k. finanční zemské pokladny v Praze. Na základě výnosu 

Ministerstva kultury a vyučování byla Zdeňka Čacká prozatím vyplácena od prvního října 

roku 1917 do konce června roku 1918 státem. Jako státnímu zaměstnanci jí byly přiznané 

některé drahotní přídavky. Drahotní přídavky byly přiznány jednotlivě dle pozice, rodinného 

stavu a pracovních zkušeností. Tyto drahotní přídavky byly vypláceny jako přilepšení 

ve válečné době ke zlepšení životních požitků. Dle dochovaných záznamů z archivního fondu 

byl tento drahotní přídavek udělován měsíčně všem kancelářským pomocníkům a úředníkům. 

V některých případech byly vypláceny i zpětně za odpracované měsíce dle data přidělení.117 

Tyto přídavky se objevují poprvé roku 1916  jako první válečné drahotní přídavky. 

 Zdeňka Čacká pracovala vždy podle svého nejlepšího svědomí a k úplné spokojenosti 

rektorátní kanceláře. Její práce sahala někdy i nad rámec jejich povinností. V červnu roku 

1918 měla končit jako výpomocná písařská síla v rektorátní kanceláři, avšak zásluhou svých 

představených byla poslána žádost na C. k. místodržitelství pro království České, v níž 

v květnu žádá rektorát o definitivní systematizaci místa výpomocné písařské síly Zdeňky 

Čacké pro rektorátní kancelář.118 Po opakované žádosti rektorátu právnické fakulty došlo 

dvacátého čtvrtého června 1918 k výjimečnému schválení výpomocné písařské síly na dobu 

od prvního července 1918 do konce června roku 1919. Přičemž plat Čacké činil nadále tři 

koruny a čtyřicet haléřů a byl již automaticky vyplácen z C. k. finanční zemské pokladny 

v Praze. Stejně jako přiznané drahotní přídavky, které za celý rok činily devět set sedmdesát 

dva korun. Dále C. k. místodržitelství pro království České upozornilo rektorát právnické 

                                                           
115 Hermina Hietlová byla roku 1917 přijatá jako výpomocná kancelářská síla. Děkanem právnické fakulty prof.  

     Josefem Vančurou byla hodnocená jako velmi zručná písařka na stroji.  Mimo psaní na stroji vedla také tzv.  

     index, tj. hlavní protokol, a zakládala vyřízené spisy do registratury. Dále protokolovala žádosti za  

     osvobození od kolejného a za státní zkoušky historicko-právní. V únoru 1920 se stává Hermina Hietlová  

     kancelářskou oficiantkou při kanceláři právnické fakulty. Na této pozici setrvává až do října roku 1925, kdy  

     na vlastní žádost ukončuje pracovní poměr s univerzitou. (Zdroj: AUK, Akademický senát 1882  ̶  1951, C –    

     úředníci univerzity, Inv. č. 1175, sign. C4/18, Hermina HIETLOVÁ, r. 1918-1925, karton č. 82.) 
116 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1175, sign. C4/18, Hermina  

     HIETLOVÁ, r. 1918-1925, karton č. 82.  
117 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ,  

     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, Příloha č. 1 25. března 1918 (Praha). 
118 AUK, Akademický senát 1882   ̶ 1951, C – úředníci univerzity, Inv. č. 1173, sign. C4/17, Zdeňka ČACKÁ, 

     r. 1918 - 1933, kart. č. 82, Systematizování místa kancelářské pomocnice, 11. května 1918 (Praha). 
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fakulty, že bude nutné jmenovanou pomocnou písařskou sílu propustit po návratu původních 

kancelářských sil z vojenské služby, nebo ji přeřadit na jinou pozici.119 

 

3.3. Pracovní postup 

 Začátkem února roku 1919 žádala Zdeňka Čacká uctivě o navýšení drahotního 

přídavku či drahotních výpomocí. Důvodem byla prostá existence a udržení si dosavadních 

životních podmínek celé její rodiny. Výnos z místodržitelství ze dne 21. února 1919 tuto 

žádost však zamítá, protože příjmy její matky z penze převyšovaly zákonem stanovenou 

hodnotu pro přiznání nároku. Proti tomuto usnesení předkládá Zdeňka Čacká rozklad její 

současné situace, podle kterého na rodinu krutě doléhaly tehdejší poměry.  

 Zdeňka Čacká v tu dobu žila ve společné domácnosti se studujícím synem a s matkou 

na penzi. Je potřeba dodat, že ve společné domácnosti chyběl muž, který by živil rodinu, 

proto Zdeňka Čacká dávala celý svůj příjem na chod společné domácnosti. Žádala tudíž 

Místodržitelství zemské správy politické o přehodnocení rozhodnutí, které značně poškodilo 

celou její rodinu. Ve výše uvedené žádosti se za Zdeňku Čackou přimlouval nejen ředitel 

kanceláře, ale i rektor univerzity.120 

 Dne dvacátého prvního června roku 1919, tedy před uplynutím stanovené pracovní 

doby Zdeňky Čacké, žádal rektor univerzity znovu ministra vyučování, aby jí bylo 

systematizováno stálé místo v rektorátní kanceláři, tentokrát na pozici oficiantky. Rektor 

univerzity v ručně psaném dopise uváděl, že v současné době rektorátní kancelář disponuje 

jen jedním úředníkem, tudíž žádal, aby byla Zdeňka Čacká ponechána v rektorátní kanceláři 

jako oficiantka na nyní neobsazené místo úředníka. Dále rektor univerzity uváděl, že 

způsobilost Zdeňky Čacké může označit jako výbornou ve všech směrech. Čacká byla 

označená jako hbitá písařka na stroji, jako velmi iniciativní a ochotná žena, která měla velký 

smysl pro registraturní pořádek. Navíc byla hodnocená jako velmi znalá a zvládala obsluhu 

i manipulaci se všemi menšími koncepty.121 Dne dvacátého prvního července roku 1919 bylo 
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     r. 1918  ̶  1933, kart. č. 82, č. 1608, Kancelářská pomocnice Zdeňka Čacká a Hermína Hietlová, 7. srpna 1918       
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rozhodnuto a ministr vyučování svolil, aby Zdeňka Čacká byla od prvního července nadále 

ponechána ve službě. Taktéž vyhovovala požadavku systematizace místa oficiantky 

pro rektorátní kancelář, do kterého byla výše uvedená později jmenována.122 

 Dne dvacátého třetího září roku 1920 obdržela Zdeňka Čacká ustanovovací listinu, jež 

ji na základě nařízení vlády ustanovila do funkce kancelářské oficiantky a to s platností 

od prvního září roku 1919 na dosavadním služebním místě.123 Její plat I. třídy služebního stáří 

měl činit ročně dva tisíce dvě stě osm korun a místní přídavek ve výši jednoho tisíce jednoho 

sta a čtyř korun. Jelikož Zdeňka Čacká dovršila pěti let započítaného služební poměru, byly jí 

současně přiznány příjmy dle II. třídy služebního stáří s ročním platem dva tisíce čtyři sta 

čtyřicet osm korun, dále místní přídavek ve výši jednoho tisíce a dvou set dvaceti čtyř korun 

a nakonec drahotní roční přídavek ve výši devět set korun a to počátkem od prvního října roku 

1919. Od prvního října roku 1920 jí byl již plat vyplácen předem, i s místním přídavkem. 

 Zdeňka Čacká musela poté složit i přísahu podle nařízení ministerstva ze dne 28. 

prosince roku 1918, číslo 101 Sb. zákonů a nařízení. Dne 30. září roku 1920 v rektorátní 

kanceláři skládá tento slib. Osobou přijímající slib byl rektor prof. MUDr. František Mareš 

a jako zapisovatel byl přítomný ředitel kanceláře Jaroslav Čech. Čacká pak cituje přísežnou 

formuli: „Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, že všechny povinnosti mně platnými 

zákony a nařízeními uložené budu svědomitě plniti, příkazů svých nadřízených budu poslušna, 

úředního tajemství neprozradím a ve všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu služby 

budu dbáti.“124 Přísaha poté byla stvrzena podáním ruky přijímacímu slib a vlastnoručními 

podpisy všech zúčastněných osob. Den přísahy byl oznámen poté Prezidiu zemské správy 

politické, kde byl po splnění slibu uschován i pamětní list výše uvedené kancelářské 

oficiantky.125 

 V červenci roku 1921 žádala Zdeňka Čacká Ministerstvo vnitra o započtení a uznání 

jednoho pracovního roku ze soukromého sektoru. V tu dobu měla Zdeňka Čacká osm let 

a jedenáct měsíců uznané soukromé služby a pět let uznané státní služby. Její soukromá 

služba byla vykonávaná v oblastech, které přicházely státní službě ku prospěchu: samostatná 
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česko-německá korespondence, účetnictví a samostatné rozhodování v administrativních 

konceptech. I ve státní službě byla Zdeňka Čacká velmi schopnou a spolehlivou 

zaměstnankyní, která dokázala spravovat veškerou agendu od psaní na stroji, protokolování, 

registrování, až po expedici aktů. Na základě těchto uvedených aspektů byl Zdeňce Čacké 

uznán jeden rok soukromé služby. Ke schválení žádosti pomohlo i uznání rektorátu, které toto 

schválení vřele doporučilo.126 

 Osmého srpna roku 1921 žádá Zdeňka Čacká rektorát Univerzity Karlovy 

o prodloužení dovolené ze zdravotních důvodů. Začínají se objevovat první známky 

churavosti, která se během následujících let zhorší. Na vině je onemocnění nervového 

charakteru. Při psaní žádosti se již necítí Zdeňka Čacká tak zdravá, jako když nastupovala 

do pracovního poměru na Univerzitu Karlovu, a proto žádá o prodloužení dovolené 

k zotavení, aby mohla nadále vykonávat svou úřední povinnost bez přerušování. První 

příznaky nemoci se začínají objevovat již z kraje roku 1921. Na základě doložení lékařského 

vysvědčení bylo této žádosti vyhověno. První ataky nemoci byly zažehnány.127  

 V období let 1922 - 1924 poskytují archivní materiály Archivu Univerzity Karlovy 

o Zdeňce Čacké velmi strohé informace, ale ze záznamů z let 1925-1927 se dozvídáme, že 

Zdeňka Čacká dosáhla dvakrát povýšení do vyšších platových tříd, a to do třídy osmé a poté 

do služné páté třídy a jedenácté platové stupnice.  

 Na první povýšení dosáhla dne pátého října roku 1925, kdy postoupila do VIII. třídy 

služebního stáří, kde její plat nově činil od listopadu 1925 šest tisíc devět set korun ročně.128 

Navíc jí příslušel místní příplatek ve výši jeden tisíc devět set osmdesát korun s příslušným 

drahotním přídavkem, který činil dva tisíce a osm set šedesát korun. Tudíž roční plat naší 

úřednice činil i s jednorázovými odměnami přibližně dvanáct tisíc sto třicet šest korun a to 

mluvíme o částce, kde je již sražený příspěvek na penzi. Dřívější plat, který byl vyplácen před 

povýšením, činil šest tisíc čtyři sta šedesát osm korun a k němu musíme přičíst místní 

přídavek ve výši jeden tisíc osm set čtyřicet osm korun.  K povýšení Zdeňce Čacké dále 

náležel titul vrchní kancelářské oficiantky a to bez nároku na vyšší plat.  
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 Než Zdeňka Čacká dosáhla druhého povýšení, tak ji zastihl smutný rok 1926. 

Koncem tohoto roku, prvního prosince, umírá po delším utrpení matka Anna, která opustila 

rodinu ve svých šedesáti šesti letech.129 Hrobku rodiny Zdeňky Čacké můžeme dodnes nalézt 

na Olšanském hřbitově.  

 Po smutném roku 1926 přichází nový rok, kde dochází ke změně platových 

nároků. Prvního ledna 1927 zvyšuje Prezidium zemské správy podle vládního nařízení ze dne 

sedmého července 1926 plat služného pátého stupně jedenácté platové stupnice.130 Zde je 

zřejmé, že došlo ke změně tabulkových nároků státních úředníků. Pokud úředník vyhověl 

podmínkám, byly mu od stanoveného data vypláceny nové platové nároky. V případě Zdeňky 

Čacké se jednalo o plat, který se nově skládal ze služného, které činilo deset tisíc pět set 

šedesát korun a z činovného, které činilo přesně tři tisíce korun. Celkem tedy ročně přišla 

vrchní kancelářská oficiantka na třináct tisíc pět set šedesát korun a z tohoto platu jí bylo 

sráženo penzijní připojištění ve výši šest set dvacet čtyři korun. Tyto platové nároky byly 

Zdeňce Čacké přiděleny od prvního ledna 1927, kdy jí byl taktéž propůjčen úřední titul vrchní 

kancelářské oficiantky. Došlo zde k systematizování: z kancelářského pomocného personálu 

na úřednici rektorátu. Při propůjčení tohoto úřednického titulu neměla Zdeňka Čacká nárok 

na navýšení platu, protože ten jí byl s propůjčením titulu změněn. 

 O dva roky později, sedmého března 1929, žádá přihláškou Zdeňka Čacká děkanství, 

aby došlo k jejímu ustanovení do funkce kancelářské pomocné úřednice ve veřejnoprávním 

poměru. Dvacátého osmého dubna 1929 přichází odpověď od zemského prezidenta, která 

zmiňuje, že vrchní státní oficiantka dovršila nepřerušované desetileté služby ve vlastnosti 

oficiantky s uspokojivými výsledky. Tím splnila podmínky a stala se dle vládního nařízení 

od prvního ledna 1926 pomocným kancelářským úředníkem ve veřejnoprávním poměru bez 

nároku na změnu v platových poměrech.131 
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3.4. Zhoršení zdravotního stavu 

 Na podzim roku 1930 se znovu a tentokráte výrazněji zhoršil zdravotní stav Zdeňky 

Čacké. Ta tudíž znovu podává žádost o zdravotní dovolenou, tentokrát v rozsahu jednoho 

roku.132 Důvodem je neutěšený zdravotní stav, který vykazoval zhoršující tendenci. Diagnóza 

poruchy nervového charakteru byla podložena i nálezem úředního lékaře, jenž vystavil Čacké 

o tomto potvrzení. Doktor dále vřele doporučuje, aby byla zdravotní dovolená poskytnuta. 

S lékařovým doporučením souhlasí i rektorát, který se zmiňuje o neblahém zdravotním stavu, 

jenž má ve značné míře dopad na úřední nasazení Zdeňky Čacké.  

 Začátkem zimy se k celé záležitosti vyjadřuje i Ministerstvo školství a národní 

osvěty. Ministerstvo na základě podmětů schvaluje zdravotní dovolenou od prvního září roku 

1930 do konce února roku 1931, a to se zachováním služebních požitků.133 

 Počátkem února roku 1931 byl zaslán dodatek k celé žádosti, kde děkanství 

Univerzity Karlovy doporučuje, aby cestou milosti byla Zdeňce Čacké vypočítána penze 

v plném možném rozsahu.134 Důvodem bylo uznání horlivého nasazení zaměstnankyně, 

na níž nejspíš dopadlo přetížení z pracovní činnosti pro Univerzitu Karlovu. Jedním z důvodů 

přetížení bylo neobsazené místo vlastního konceptního úředníka, za kterého zastávala práci 

i Zdeňka Čacká.  

 V šestačtyřiceti letech se za první republiky neodcházelo za normálních okolností 

do penze, proto děkanství ve zmiňovaném dodatku poukazovalo na těžký zdravotní stav 

a žádalo k přihlédnutí k tomuto důvodu. Současně se zasazovalo o co možná nejlidštější 

výměru penze. Koncem podzimu, devatenáctého října roku 1931, zaslal vyjádření president 

Zemského úřadu Dr. Tašek, který na základě podkladů úředního lékaře shledal, že Zdeňka 

Čacká je schopná výkonu služebních povinností.135 

 Měsíc po oznámení této skutečnosti psala Zdeňka Čacká v listopadu vyjádření, 

v němž blíže popisovala svůj zdravotní stav, který se jí zhoršil přibližně před jedním 
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rokem.136 Zde uváděla, že z počátku se jednalo pouze o zánět nervů a cév, k nim se později 

přidal kloubový a svalový revmatismus, dna a nakonec s přibývající velkou nervozitou se stav 

vyvinul v těžkou a nebezpečnou chorobu. S takto vážným stavem se léčila Čadská v sanatoriu 

Gräfenberg, což byl lázeňský institut v Bělehradu. Její zdravotní stav dosáhl jistého zlepšení, 

proto dne dvacátého prvního září roku 1931 nastoupila Zdeňka Čacká opět do zaměstnání. 

Ale choroba ji nadále sužovala, ztěžovala jí pohyb - chůzi i ovládání rukou. Pracovala se 

značnými bolestmi, jevila známky nervozity a po práci byla tak vyčerpaná, že upadala už 

v brzkých hodinách ke spánku.  

 Zdeňka Čacká se moc chtěla vrátit do zaměstnání, ale sama cítila, že je den ode dne 

slabší, bolesti se zvyšovaly a její zdravotní stav jí neumožňoval vykonávat pracovní 

povinnosti s pracovním nasazením jako dříve. Navíc ji choroba silně omezovala 

i v soukromém životě. Dle jejich slov se tento způsob života, ke kterému ji nemoc dovedla, 

„nedá ani životem zváti“.137 Dva měsíce na to, dvanáctého ledna 1932, podala Zdeňka Čacká 

další vyjádření k této věci rektorátu Univerzity Karlovy. Po něm došel rektorát k závěru, že 

zdravotní stav Zdeňky Čacké se nelepší, a tudíž není schopná výkonu služby.138  

 Po roce pracovní neschopnosti Zdeňky Čacké musel rektorát znovu konstatovat, že 

zdravotní stav Zdeňky Čacké se stále nezlepšil, tudíž zdravotní stav pomocné kancelářské 

úřednice jí neumožňoval vykonávat její službu. O dva měsíce později, dvacátého pátého 

dubna roku 1933, žádala Zdeňka Čacká zemský úřad o přeložení na trvalý odpočinek 

na základě moci úřední pro těžkou a nezhojitelnou chorobu. Dále žádala s přímluvou vedení 

rektorátu Univerzity Karlovy o stanovení výpočtu penzijního základu.139 

 Nakonec i zásluhou opakované snahy rektorátu Univerzity Karlovy došlo 

ke schválení trvalého odpočinku a ke stanovení výpočtu penze. Bohužel Archiv Univerzity 

Karlovy nedisponuje dalšími materiály, takže výsledek můžeme indukovat pouze na základě 

děkovného dopisu ze dne dvacátého prvního září roku 1933. V dopise byl projev uznání 

za vzorné plnění povinností a za velkou píli, kterými Zdeňka Čacká prokázala značnou službu 
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univerzitní kanceláři. Tento dopis byl psán na základě jejího odchodu do trvalého odpočinku, 

jenž byl podložen na základě odvolání ze dne dvacátého třetího srpna roku 1933.140 

 Důležitou skutečností, kterou je zde potřeba zmínit, zůstává fakt, že z počátku 

neměla pomocná písařka ani výpomocná kancelářská pracovnice žádné jistoty, protože její 

místo nebylo systematizované. Při povýšení zastupovala jen dočasně post úředníka, který byl 

v povinné vojenské službě. To se ovšem změnilo po válce a se vznikem první republiky, kdy 

se začínají systematizovat i pozice obsazené ženami. 

 První zmínka o systematizování místa Zdeňky Čacké proběhla v roce 1919 

na základě žádosti Rektorátu UK, oficiální systematizování místa proběhlo však v roce 1920 

a její jmenování bylo stvrzeno složením slibu.141 Od té doby byl kariérní posun Zdeňky Čacké 

stejný jako běžného úředníka nižších tříd - její posun ovlivňovala odpracovaná léta 

a kvalifikace. Zdeňka Čacká během 17 let na UK vystřídala hned několik pozic, 

od výpomocné písařské síly až po kancelářskou pomocnou úřednici ve veřejnoprávním 

poměru. Většina titulů jí byla jen propůjčena, ale poslední titul jí byl přidělen, a to v roce 

1929. 

 Zdeňka Čacká ukončila svou úřednickou službu v roce 1933 ve svých 46 letech. 

Měla za sebou 10letou praxi v soukromém sektoru a 17letou praxi ve státní službě. V jejím 

věku se však neodcházelo za normálních okolností do penze. Starobní důchod a důchodový 

systém byl zaveden v Československé republice v roce 1924, kdy byla stanovená hranice 

odchodu do penze na 65 let, přestože hranice odchodu do důchodu neodpovídala průměrnému 

věku dožití. Důvodem předčasného odchodu na trvalý odpočinek byl vážný a nelepšící se 

zdravotní stav Zdeňky Čacké, který jí neumožnil nadále pokračovat ve funkci pomocné 

kancelářské úřednice ve veřejnoprávním poměru. 

 Díky svému úsilí dokázala velké věci, za které si zaslouží velký obdiv, byla 

ukázkovým příkladem žen ze středních poměrů, jež stavěly základní kameny pro emancipaci 

žen ve společnosti. 
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„Sen se nestane skutečností prostřednictvím nějakého kouzla; k tomu potřebujete odhodlání 

a tvrdou práci.“142 

Colin Powell 

 

Závěr 

Jestliže ke konci 19. století braly i ty nejvíce emancipované ženy v české společnosti 

nadvládu svých manželů jako přirozenou věc, tak na přelomu 19. a 20. století ženy výrazně 

usilovaly o změnu svého postavení. Těmto změnám nahrával jednak demografický vývoj, kdy 

ve společnosti značně převládal počet žen nad muži, jednak i nástup moderní průmyslové 

revoluce. Rodina už nemusela řešit jen základní otázku ekonomického přežití, ale i to, jak žít 

pospolu a jak trávit společné chvíle bez práce. Důležitým aspektem ve vnímání ženy, který 

sehrál svou roli, byla i první světová válka. Žena najednou musela často suplovat i roli muže, 

jenž musel odejít na válečnou frontu. Tím se osamostatnila, změnil se její vztah k muži, více 

si začala uvědomovat i svou vlastní cenu. Vedle narůstajícího podílu individualismu 

a sekularizace sehrálo svou roli i vzdělání, jež otevírá ženám dveře k dříve čistě maskulinním 

profesím. 

V úvodu jsme nastínili, že společenské změny se dějí s určitou mírou setrvačnosti 

a často jsou vnímány jednotlivými aktéry velmi odlišně. Z narůstající ekonomické 

nezávislosti žen měli obavu dílem muži, kteří se často obávali ztráty zaměstnání či se báli 

ztráty klasické struktury rodiny, dílem byly proti např. katolické ženy, které ponechávaly ženu 

domácnosti a odmítaly její angažovanost mimo domácnost, děti, školství a charitativní práci. 

Stereotypům a předsudkům nahrávaly i některé psychologické a sociologické koncepty, jež 

pojímaly ženské pohlaví jako neustále to slabší. Nicméně ekonomická nezávislost žen se 

během dvacátých let stává realitou. 

S těmito změnami jdou ruku v ruce i změny na Karlo-Ferdinandově a později pak 

na Karlově univerzitě. Během první světové války a následně pak ve dvacátých a třicátých 

letech roste rychle podíl studentek mezi celkovým počtem studentů. Do kanceláře univerzity 

nastupují i první ženy. První zaměstnanou úřednicí rektorátní kanceláře se stává roku 1916 

Zdeňka Čacká. Jedná se o pozici výpomocné písařské síly. Roku 1917 se kancelářskou 
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pomocnicí stává Hermina Hietlová. Božena Svobodová nastupuje jako pomocná kancelářská 

síla na filozofickou fakultu v dubnu 1918. Roku 1920 přechází Božena Svobodová na nově 

vzniklou přírodovědeckou fakultu, proto jako náhrada je za ni přijata na filozofickou fakultu 

začátkem července 1920 Anna Svobodová. Příklady těchto žen dokládají, že první ženy 

nastupují do univerzitní kanceláře dříve než je polovina dvacátých let.   

Nejkratší dobu z výše uvedených žen pracovala na univerzitě Hermina Hietlová. 

Kancelář právnické fakulty opouští na vlastní žádost po osmi letech na pozici kancelářské 

oficiantky. Božena Svobodová je roku 1947 dokonce povýšena na kancelářskou správkyni 

přírodovědecké fakulty. Anna Svobodová byla zaměstnankyní UK dlouhých 27 let, přičemž 

po 13 letech praxe je jmenována vrchní kancelářskou oficiantkou. V únoru 1947 vydalo 

Ministerstvo školství a osvěty dekret, jenž uvádí Annu Svobodovou na post kancelářské 

oficiálky, záhy se ale Anna Svobodová stává kontrolorkou pomocné správní služby 

a filozofickou fakultu opouští. Všechny tři ženy byly svými nadřízenými hodnoceny vždy 

jako velmi pečlivé a svědomité pracovnice, nutno podotknout, že personální stav kanceláře 

UK byl dlouhodobě podhodnocen, takže úřednice často vykonávaly navíc i práci původně 

určenou pro dalšího úředníka. Tudíž si svá povýšení jistě zasloužila, protože povýšení bylo 

podložené nejenom kvalitou odvedené práce, ale i její kvantitou.  

Těžká pracovní náplň se stala nakonec osudnou i úřednici, které jsme v naší práci 

věnovali nejvíce prostoru – Zdeňce Čacké. Ta byla zaměstnankyní kanceláře UK 17 let, 

dokonce jako kancelářská úřednice ve veřejnoprávním poměru. Pracovní vypětí přivedlo 

Zdeňku Čackou do předčasného důchodu již v 46 letech. Za její mimořádně odvedenou práci 

jí byla státem roku 1933 navíc přiznána starobní penze, na kterou by jinak za normálních 

okolností měla nárok až 65 letech. 

Jako další možné rozšíření výzkumu této problematiky navrhujeme zaměřit se při 

dalších analýzách na srovnání finančního odměňování úředníků a úřednic v rámci Karlovy 

univerzity, popř. mezi úřednicemi UK a dalšími státními úředníky a úřednicemi v jiných 

státních institucích. Rozdíly v platech žen a mužů jsou v současné České republice stále 

významné, přičemž tyto rozdíly patří v České republice společně s Německem, Rakouskem 

a Estonskem ve srovnání se zbytkem Evropské unie vůbec k těm největším.143 To má své 

historické kořeny v kulturním zázemí, ve společenských normách a hodnotách, genderových 

                                                           
143 DANĚK, Viktor. Zveřejněte rozdíly v platech mezi muži a ženami, vyzívá Evropská komise zaměstnavatele  

     [online]. Český rozhlas, 2021 [cit. 7. 7. 2021]. Dostupné z: muzi-zeny-evropska-unie_2103041500_pj. 
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stereotypech, ale třeba i ve veřejném mínění. Mapování této problematiky by mohlo přinést 

zajímavá srovnání a archivní fondy UK by k tomu mohly říci ještě své.  
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Seznam použitých zkratek 

 

AUK - Archiv Univerzity Karlovy 

c. d. – citováno výše 

cit. - citováno 

č. - číslo 

č. j.  - číslo jednací 

dr. - doktor 

et al. – a jíní, a další 

inv. č. - inventární číslo 

ISBN – mezinárodní standardní číslo knihy 

kart. - karton 

např. - například 

plat. - platová 

popř. - popřípadě 

prof. -  profesor 

r. - rok 

s. - strana 

sb. - sbírka 

sign. - signatura 

spol. - společníci 

sv. - svaté 

sv. - svazek 

tj. – to jest 
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tzv. - takzvaný 

univ. prof. -  univerzitní profesor 

UK - Univerzita Karlova 

UK-F - Univerzita Karlo-Ferdinandova  

USA - Spojené státy americké 

VFR - Velká francouzská revoluce 

ŽNR - Ženská národní rada 
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