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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá životem Františky Plamínkové (1875–1942) s důrazem na 

její roli aktivistky za ženská práva, stejně jako na její politickou a novinářskou činnost. 

Práce v kontextu dobového postavení žen mapuje cestu Plamínkové do čela českého 

předválečného a meziválečného ženského hnutí a její zásluhy na vybojování volebního 

práva pro ženy v Československu. Dále popisuje její působení v senátu Národního 

shromáždění mezi lety 1925–1939, diplomatickou úlohu a další veřejné aktivity, zejména 

vedení Ženské národní rady. Zdůrazňuje také osud Plamínkové během nacistické okupace 

za druhé světové války, které Plamínková padla za oběť. Část o publicistické činnosti 

Plamínkové analyzuje texty publikované mezi lety 1906–1940 zejména v dobovém 

ženském tisku, v nichž Plamínková reflektovala stav českého ženského hnutí a apelovala 

na nutnost změny tehdejšího postavení žen a jejich omezených možností v rámci veřejného 

i soukromého života. Předpokladem práce je, že Plamínková do svých textů promítla 

vlastní zkušenosti a názory na dobovou ženskou úlohu. Práce využívá archivních pramenů 

a dostupných dobových periodik, stejně jako příslušné literatury. Součástí práce jsou 

přiložené dobové fotografie a dokumenty. 

Abstract 

This thesis deals with the life of Františka Plamínková (1875–1942) paying special 

attention to her role as a women’s rights activist, politician and journalist. The study maps 

out Plamínková’s journey to becoming one of the principal characters of the Czech 

women’s movement before and after the First World War and her merits regarding the 

women’s suffrage in Czechoslovakia in the appropriate historical context. Furthermore, it 

describes her politics in the Czechoslovak Senate as well as her other public activities, 

such as being the chairwoman of the Czech National Women’s Council. It highlights 

Plamínková’s fate during the Nazi occupation of Czechoslovakia, which ultimately led to 

her execution. The chapter dedicated to Plamínková’s journalistic work analyses her texts 

published between 1906–1940 primarily in women’s magazines, where Plamínková 

reflected on the period narrative concerning women and aimed to change their limited 

options within both their public and private lives. The premise of this thesis is that 

Plamínková projected her own experience and opinions into her journalistic body of work. 

The study is based in archival materials and sources, texts in period magazines and other 



 
 

studies related to the topic at hand. Enclosed are several period photographs and archival 

documents. 
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Úvod 

„Nerovnost mezi mužem a ženou není přirozená, není od přírody, ale vyvinula se 

historicky; a jak v historii dělalo se mnoho chyb a chyb často osudných, tak stala se také 

chyba a chyba veliká potlačením ženy.“1  

T.G. Masaryk v dopise Olze Stránské, 1910 

Františka Plamínková patří k nejvýznamnějším představitelkám českého ženského hnutí 

20. století. Původně učitelka, později aktivistka, členka pražské správní komise a senátorka 

Československé republiky, se během svého života vyprofilovala jako jedna z vůdčích 

feministických osobností – právě její zásluhou získaly české země první poslankyni ve 

střední Evropě, Boženu Vikovou-Kunětickou.  

Jako politička prosazovala zrovnoprávnění žen s muži (nejen) v legislativě a zachování 

demokratických ideálů první republiky v souladu se svým dlouholetým přítelem a 

podporovatelem, prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Působila také jako 

redaktorka, jejíž texty o ženském hnutí se pravidelně objevovaly především v ženském 

tisku. Kvůli svým politickým názorům padla za oběť nacistické okupaci. Navzdory přínosu 

své dlouholeté práce je Plamínková jednou z méně známých postav českých dějin. 

Cílem této práce je představit Františku Plamínkovou a postihnout její život a roli zejména 

jako političky a novinářky v kontextu dobových omezení, které ženy musely překonávat. 

Předpokladem práce je, že Plamínková do svých textů a projevů promítla své osobní 

postoje, politické názory a vztah k masarykovské demokracii, stejně jako vlastní pohled na 

situaci a limitované postavení žen ve své době. Metodologie životopisné studie není 

v literatuře přesně definována, vodítkem při jejím zpracovávání ale byly především přímá a 

biografická historická metoda.2 

  

 
1 GARRIGUE MASARYK, Tomáš. Moderní názor na ženu: otisk přednášky z roku 1904 [online]. 3. Brno: 

Zemská organisace pokrokových žen moravských, 1930 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: 

https://www.ndk.cz/view/uuid:5525e8a0-4e75-11eb-b4d1-005056827e51?page=uuid:7e677f76-432b-4b6e-

99c7-5913b328bf1f 
2 Viz. HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty 

pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – dějepis. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství). 

https://www.ndk.cz/view/uuid:5525e8a0-4e75-11eb-b4d1-005056827e51?page=uuid:7e677f76-432b-4b6e-99c7-5913b328bf1f
https://www.ndk.cz/view/uuid:5525e8a0-4e75-11eb-b4d1-005056827e51?page=uuid:7e677f76-432b-4b6e-99c7-5913b328bf1f
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Základem studie se staly zejména historické dokumenty, dopisy a další archivní materiály, 

uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a Archivu hlavního města 

Prahy.  

Vyjma samotných fondů Františky Plamínkové byly cenným zdrojem také fondy její blízké 

přítelkyně Albíny Honzákové, Ženského klubu českého a Ženské národní rady v Literárním 

archivu Památníku národního písemnictví.  

Pro popis politického působení Plamínkové jsem využila také dobové stenoprotokoly a 

senátní tisky dostupné v Digitálním repozitáři Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. 

Část týkající se života Plamínkové před vstupem do senátu a část o politické činnosti 

Plamínkové postupují od jejího mládí až po události, které vedly k její popravě za 

nacistické okupace v roce 1942. Tím se odchylují od původní koncepce v tezích práce, 

která počítala nejprve s kratší biografií – během výzkumu se totiž obě složky (život 

soukromý a život politický) ukázaly jako neoddělitelné a jejich chronologická návaznost 

jako přirozenější. 

Část o publicistické činnosti Plamínkové si vzhledem k rozsahu jejího působení v tisku, 

které je málo popsáno, neklade za cíl úplné vyčerpání tématu. Jejím účelem je analýza 

nalezených textů odhalující témata, kterými se Plamínková jako redaktorka zabývala, a 

charakterizující povahu její tvorby. Analýza se týkala především ženských časopisů, jako 

byly Časopis učitelek, Ženský obzor nebo Ženská rada. Přestože šéfredaktorka Ženské rady 

Věra Urbanová v roce 1935 zařadila k novinářské činnosti Plamínkové také její senátní 

projevy, v kapitole jsem je vynechala. Práce tak ponechává prostor dalšímu zkoumání. 

Pro tvorbu obrazu života Plamínkové a zejména jeho zasazení do dobového kontextu 

posloužila základna dostupné literatury zabývající se vývojem postavení ženy v 19. a 20. 

století. Jedná se především o díla českých badatelek, které se problematikou dlouhodobě 

zabývají, jako je Jitka Gelnarová, Marie Bahenská nebo Dana Musilová. V roce 2014 vyšel 

také knižní životopis Evy Uhrové Radostná i hořká Františka Plamínková.   
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1. Postavení žen v Rakousku-Uhersku a v Československu na 

přelomu 19. a 20. století 

Tato kapitola se zabývá představami o ženách, které formovaly jejich všeobecně 

přijímanou společenskou roli od poloviny 19. století až do poválečných let první republiky. 

Pro toto období byla charakteristická proměna chápání ženského životního údělu od 

zaměření na domácnost a mateřství až po těžce vydobyté místo ve veřejné sféře, včetně té 

politické. Ženskou emancipaci sice století páry nejprve umožnilo díky příklonu k idejím 

osvícenství a egalitářskému odkazu Velké francouzské revoluce, ale zároveň ji specifickým 

způsobem zabrzdilo.3  

V rámci Rakouska-Uherska a konkrétně českých zemí se navíc ženské emancipační hnutí 

profilovalo v těsném vztahu se snahami o sebeurčení jednotlivých národů.4 To významně 

ovlivňovalo jeho podobu. Jednou z nejdůležitějších překážek, které ženy v tomto období 

musely překonat, byl vedle absence volebního práva obtížný přístup ke vzdělání: revize 

dívčího školství tak, aby odpovídala možnostem vzdělávání chlapců, totiž byla velkou částí 

společnosti vnímaná jako zbytečná či dokonce škodlivá.5 

1.1.  Chápání ženskosti a ideologie oddělených sfér 

Období od konce 18. století až do první světové války v Evropě charakterizoval mimo jiné 

zásadní rozvoj vědy a technologií, který proměnil dosud běžný životní styl. Vyjma 

průmyslové revoluce a posunech v široké škále vědních oborů došlo během 19. století také 

ke změnám v lékařství, které se významně dotkly chápání ženského těla. Po většinu 

středověku a novověku přetrvávala ve společnosti představa vycházející již z teorií 

starořeckého lékaře Galéna, že žena je neúplným mužem.6 Biologické pochody, jako byla 

menstruace či porod, obvykle ženy řešily samy intuitivně či s pomocí jiných žen, například 

porodních bab.  

  

 
3 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 8–9. 
4 Tamtéž, s. 229–237. 
5 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a 

na počátku 20. století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005.  
6 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 27. 
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Výsledkem byly na jedné straně četné pověry a některé pochybné zvyklosti předávané 

z generace na generaci, zároveň ale tento přístup ženám ponechával ve vztahu k vlastnímu 

tělu jistou autonomii.7 

Osvícenská touha po exaktním poznání ale vedla mužské lékaře k větší specializaci mimo 

jiné na ženy. Ženské tělo se tak stalo předmětem podrobnějšího zkoumání a namísto 

dřívější teorie jednoho pohlaví se stále více zdůrazňovaly vzájemné odlišnosti žen a mužů. 

Ženám byla stále častěji připisována křehkost, vrozená duševní nestabilita a sklon 

k neurózám, který měl vycházet z nastavení jejich reprodukčního systému.8  

Nejznámějším dobovým příkladem je diagnóza hysterie (ze starořeckého hystera – děloha). 

Přestože tuto nemoc, údajně zapříčiněnou putováním dělohy po těle, popisovali 

v dochovaných papyrech již staří Egypťané, v 19. století se jí začala vysvětlovat široká 

škála tělesných a duševních příznaků od omdlévání až po projevy vzdoru. Hysterie měla 

postihovat ženy zejména ze středních vrstev a za její příčinu byla často udávána přehnaná 

emancipace, překročení tradiční ženské role či dokonce přílišná intelektuální stimulace 

v podobě vzdělávání.9  

S drobnohledem, pod jakým se ocitala ženská tělesná schránka a zejména její reprodukční 

orgány, souvisí takzvaná ideologie oddělených sfér. Vzhledem k tomu, že ženu měla její 

vlastní biologie v dobových představách svazovat a předurčovat k nízké odolnosti i 

vrozené pasivitě, měly pro ni být nejvhodnější „přirozená“ domácí role hospodyně, a 

především stále více mytizované mateřství. Aktivnímu a vyrovnanému muži pak mělo 

náležet působení na veřejnosti, ať už se jednalo o zaměstnání, politickou činnost či 

působení v armádě.10 Navzdory těmto představám o rozdílných životních úlohách žen a 

mužů, které ovlivňovaly zejména měšťanské středostavovské rodiny, si ale pochopitelně 

všechny ženy nemohly dovolit nepracovat mimo domov, jak popisuje část 1.3 o ženské 

práci.11 

  

 
7 Tamtéž, s. 32. 
8 Tamtéž, s. 30–31. 
9 Tamtéž. 
10 Tamtéž, s. 35. 
11 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a 

polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 
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1.2.  Manželství a rodina 

Správná žena se tedy podle dobového narativu měla realizovat především v domácím 

prostředí. Vzhledem k omezeným možnostem vzdělávání a výdělečné činnosti a 

stigmatizaci starých panen určovalo ženin společenský status zásadním způsobem 

manželství.12 § 91 rakouského Všeobecného zákoníku občanského (ABGB) z roku 1811 

uváděl, že „muž je hlava rodiny. V této vlastnosti přísluší mu obzvláště právo vésti 

domácnost; náleží mu však také závazek, aby poskytoval manželce podle svého jmění 

slušnou výživu a zastupoval ji ve všech případnostech“.13 

 § 92 pak předestíral povinnosti a práva manželky: „Manželka obdrží jméno mužovo a 

požívá práv jeho stavu. Jest povinna následovati muže do jeho bydliště, pomáhati, seč jest, 

v domácnosti a ve výdělku a, pokud toho vyžaduje domácí pořádek, sama plniti i dáti plniti 

opatření mužem učiněná.“14  

K úplnému zrušení manželství mohlo podle zákoníku dojít pouze smrtí jednoho z manželů, 

přestože v závažných případech povoloval dočasný rozvod. Podle § 147 měl otec jako 

hlava rodiny právo uplatňovat tzv. otcovskou moc také na děti, ať už šlo o konečné slovo 

ve výchově, nebo například správu jejich majetku.15 ABGB zůstal na českém území 

v platnosti až do roku 1950, kdy jej nahradil nový občanský zákoník, některá ustanovení 

ale přetrvala až do roku 196516, ačkoliv práva žen v rodině rozšířila série novel z let 1914–

1916.17 

Přes trvající právní a společenskou převahu mužů mělo manželství v 19.  století nově plnit 

nejen funkci ekonomickou, ale přinášet také lásku a naplněný vztah obou partnerů 

v souladu s vlivem romantismu. Pro většinu párů se obě očekávání mísila – ženy cítily, že 

tradiční patriarchální manželství omezuje jejich nezávislost a znaly povinnosti, které 

vyplývaly z představy o „domácím andělovi“, zároveň ale od partnera požadovaly dobrý 

 
12 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 71.  
13 Obecný zákoník občanský. Beck-online [online]. Praha: C. H. Beck, 1.6. 1811 [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxgi2jrl5ugymrnge2a 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
16 TAUCHEN, Jaromír. Z čeho vychází nové dědické právo? Zprávy z MUNI [online]. Brno: Masarykova 

univerzita, 2005–2021, 11. září 2013 [cit. 2021-08-03]. Dostupné z: https://www.em.muni.cz/vite/3850-z-

ceho-vychazi-dedicke-pravo 
17 MALÍNSKÁ, Jana. „My byly, jsme a budeme!“: české ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Knižnice Dějin a současnosti, 2013, s. 94. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxgi2jrl5ugymrnge2a
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxgi2jrl5ugymrnge2a
https://www.em.muni.cz/vite/3850-z-ceho-vychazi-dedicke-pravo
https://www.em.muni.cz/vite/3850-z-ceho-vychazi-dedicke-pravo
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společenský status a vzájemné porozumění. Pro většinu žen tak manželství často 

znamenalo konflikt mezi jejich povinnostmi a tužbami.18 

Navzdory tlaku na to, aby ženy v plodném věku vstupovaly do manželství, existovalo také 

vysoké procento neprovdaných žen. Jednalo se většinou o dělnice v městských továrnách, 

ženy zaměstnané v domácí službě či učitelky, které musely povinně vstupovat v celibát, 

přestože některé velmi majetné dědičky se manželství vyhýbaly dobrovolně.19  

Neprovdané ženy se ocitaly na okraji společnosti, která pro ně obtížně hledala přijatelnou 

roli. Často proto byly nuceny žít společně se svými příbuznými a předpokládalo se, že 

místo hospodyň ve vlastních domácnostech se uplatní jako služky či guvernantky. Velká 

část z nich se ale nevyhnutelně potýkala s chudobou a ostrakizací. Tento pohled přitom ve 

společnosti nezměnila ani první světová válka, ačkoliv ztráta mužů na frontě znamenala 

výrazně menší šance na sňatek. O něco lepší postavení měly vdovy, i pro ně ale ztráta 

manžela často znamenala velké finanční potíže.20 

Neprovdané ženy navíc přišly o šanci stát se matkami. Mateřství bylo považováno 

naplnění ženského životního údělu. Svobodné nebo neplodné ženy byly vnímány buď jako 

politováníhodné, nebo naopak příliš egoistické. Namísto přirozeného stavu se navíc 

z mateřství během 19. století stalo poslání vyžadující důkladnou přípravu a celodenní 

nasazení. Ideální matka se nově měla péči o děti nejprve učit: průvodcem v mateřství už jí 

neměly být starší zkušenější ženy, nýbrž lékaři a další odborníci. Jestliže o sto let dříve 

bylo mezi aristokraty běžné, že žena využívala služeb kojné, nyní se z nich stalo 

společenské tabu.21  

Společnost se však ještě ve větší míře zaměřovala na chudé matky, a to především 

v oblastech, kde byla vysoká míra kojenecké úmrtnosti. Osvětové kampaně v těchto 

sociálně znevýhodněných lokalitách měly ženám otevřít cestu k správné péči o dítě. Za 

primární příčinu úmrtnosti se totiž začala považovat neznalost a nezkušenost matek, které 

ve skutečnosti často bojovaly o pouhou obživu rodiny.22 Obzvláště negativní soudy musely 

snášet neprovdané matky, které byly vnímány jako padlé ženy nebo prostitutky a jako opak 

 
18 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 78–82.  
19 Tamtéž, s. 71. 
20 Tamtéž, s. 91–99. 
21 Tamtéž, s. 102–104. 
22 Tamtéž, s. 117–118. 
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proklamovaného mateřského ideálu.23 Zaměření na mateřství jako na životní poslání ženy 

tak přinášelo četná omezení a stigmatizaci žen, které děti mít nemohly či nechtěly.24 

Mytizaci matek ale ženy bojující o volební právo a možnost účasti na veřejném dění 

dokázaly využít i ve svůj prospěch. Mateřský pud vztažený místo vlastních dětí 

metaforicky na celou společnost sloužil jako odůvodnění pro ženy, které se rozhodly 

působit na veřejnosti prostřednictvím charitativních organizací (viz. část 1.4), na misiích 

v zahraničí či později v politice.  

Například podle političky a feministky Olgy Stránské-Absolonové byly každodenní 

aktivity žen včetně péče o děti a domácnost samy o sobě politickou činností v souladu 

s širokým pojetím politiky, jaké prosazoval Tomáš Garrigue Masaryk.25 Podle první 

poslankyně v Českém zemském sněmu Boženy Vikové-Kunětické byla žena jako matka 

spjata s osudem národa: „Pro nás ženy jest mateřství základním pojmem národní bytosti, 

neboť člověk se rodí v jejím lůně právě tak, jako se rodí dítě v lůně matky.“26 

1.3.  Práce a vzdělání 

Ženská práce existovala odnepaměti. V období před průmyslovou revolucí ženy pracovaly 

především z domova, ať už se jednalo o samotnou péči o domácnost, práci v zemědělství či 

pomoc manželovi v rodinném podniku. Chudé ženy si mohly vydělávat mimo jiné jako 

přadleny, kojné, služebné v domácnosti nebo pradleny. Podle některých historiků tak má 

ženská práce – nekvalifikovaná a méně oceňovaná než ta mužská – dlouhou kontinuitu, 

která se ani s nástupem industrializace příliš nezměnila.27 

Opačný pohled ale zdůrazňuje 19. století jako přelom v nahlížení na ženskou práci. Vlivem 

ideologie domácího krbu se ženy musely potýkat s novými podmínkami, které ještě více 

nadřazovaly mužskou práci nad jejich vlastní.  

  

 
23 Tamtéž, s. 119. 
24 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 102.  
25 MUSILOVÁ, Dana. Z ženského pohledu: poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé 

republiky 1918–1939. České Budějovice: Pro Univerzitu Hradec Králové vydal Bohumír Němec – Veduta, 

2007, s. 28.  
26 PYNSENT, Robert B. Neplodní „Staří mládenci“ jako výplod feministické ideologie Boženy Vikové 

Kunětické. Slovo a smysl: Časopis pro mezioborová bohemistická studia [online]. Praha: Ústav české 

literatury a literární vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, c2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné 

z: http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/12 
27 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 174.  

http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/12
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Žena měla především pečovat o rodinu, ženská práce proto byla zejména ve vztahu ke 

svobodným ženám vnímána jako přechodný stav do doby, než odejdou do domácnosti.  

Nutnost pracovat přitom zůstávala každodenní realitou především pro ženy z nižších 

socioekonomických vrstev, jejichž rodiny si nemohly ideál středostavovského uspořádání 

dovolit.28 

Mezi první profese, které ženy mohly vykonávat bez odsouzení společnosti, byla povolání 

výchovná a pečující. Jedním z nich bylo ošetřovatelství, vnímané jako další stupeň ženské 

přirozené touhy starat se o bližní.29 V roce 1875 vznikla při Ženském výrobním spolku 

českém řízeném spisovatelkou Karolínou Světlou škola pro ošetřovatelky, kterou 

zaštitovali významní lékaři (např. Vítězslav Janovský) a která přispěla k profesionalizaci 

ošetřovatelské dráhy.30 

Další vhodnou pozicí zejména pro středostavovské ženy byla role vychovatelky nebo 

učitelky. Podobně jako u ošetřovatelek byla výchova mládeže považována za schopnost, 

kterou ženy běžně oplývají, jak prosinci 1874 zdůraznil v časopise Pokrok neznámý učitel: 

„V tom shodují se všichni rozumní lidé, že přirozené, pravé povolání dívky jest státi se 

ženou, matkou. Dobrá žena jest strážný duch domácnosti a pečlivá matka jest jako 

královna v kruhu rodiny své. (…) Jest tudíž úkol vychovatelský ženské přirozený, a proto 

oprávněný. Zejména co se týče děvčat, ty nemůže mužský nikdy tak navoditi 

k praktickému hospodářství domácímu jako ženské. Osobě ženské, jíž nebylo dopřáno se 

zahřívati u vlastního krbu rodinného, jíž nedostalo se muže a vlastních dítek, 

nejpřirozenější jest povolání to, jež jest povolání mateřskému nejbližší, a to jest 

učitelství.“31 

Ve 40. letech 19. století se začalo učitelské povolání profesionalizovat: vznikly nejprve 

přípravné kurzy při školách zakončené učitelskou zkouškou, později tzv. preparandia a 

dvouleté učitelské ústavy.32 Zásadní změnu přinesl rok 1869 a přijetí Zákona o pravidlech 

vyučování ve školách obecných.  

  

 
28 Tamtéž. 
29 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a 

polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 16.  
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž, s. 38. 
32 Tamtéž, s. 16–17. 
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Zákon povolil ženám, které se dosud uplatňovaly pouze jako soukromé vychovatelky, učit 

na dívčích školách a nižších stupních chlapeckých a smíšených škol. V návaznosti na 

legislativu byl v témže roce v Praze založen čtyřletý Ústav ku vzdělání učitelek.33 

Od poloviny 70. let začal díky reformám strmě růst počet žen, které do učitelské profese 

vstupovaly. Nové pracovnice však nadále nemohly vyučovat na gymnáziích. Od roku 1870 

navíc začal platit celibát učitelek: ty z nich, které se chtěly provdat, musely svoji profesi 

opustit a přišly o nárok na učitelský důchod.34  

Zákon tak učitelky nutil k volbě mezi povoláním a rodinou. Poslanci celibát roku 1903 na 

území Čech prodloužili na dalších šestnáct let, podobně jako ve Slezsku roku 1901. V roce 

1904 se přidala i Morava.35  

Záminkou pro celibát byla kromě tvrzení, že žena nemůže skloubit povolání s péčí o 

domácnost, zejména představa o dvojím zaopatření. Vdané učitelky by totiž měly 

teoreticky k dispozici finance vlastní i manželovy. Proti celibátu začala rázně vystupovat 

Jednota českoslovanských učitelek včetně Františky Plamínkové36 (viz. oddíl 3.1), 

navzdory snahám o reformu ale instituce přetrvala až do roku 1919, kdy byl nyní již 

v československém Národním shromáždění zrušen na návrh Aloise Konečného, Františka 

Housera, Josefa Smrtky, Fráni Zeminové a dalších.37 

Vyjma ošetřovatelství a učitelství našel značný podíl žen uplatnění také u poštovní a 

telegrafní služby. Tato práce totiž nevyžadovala složitou přípravu a byla považována za 

jednoduchou a mechanickou, čemuž odpovídaly nízké platy. S rozvojem telefonu také 

přibylo velké množství telefonistek, které zprostředkovávaly hovory přes ústřednu.38 

Společnost se však v průběhu 19. století musela vyrovnat také s novou podobou ženské 

práce, která neodpovídala dobovým konvencím. Vzhledem k růstu průmyslové výroby 

totiž stoupal počet dělnic.  

  

 
33 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 33. 
34 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 16. 
35 Tamtéž, s. 17. 
36 Tamtéž. 
37 Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919. Digitální repozitář: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky [online]. Praha: Parlament České republiky, c2021 [cit. 2021-8-9]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1439_00.htm 
38 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a 

polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 17. 

https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1439_00.htm
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Typickým odvětvím s vysokým podílem žen byl po celé Evropě textilní průmysl. Tovární 

výroba se soustředila hlavně ve městech a lákala často mladé neprovdané ženy, které 

najednou získaly vlastní příjem.  

Množily se proto obavy, že tyto pracovnice příliš „zmužní“ a nezávislost je povede 

k nemorálnímu chování. Hlavním problémem dělnic však nebyla otázka morálky, ale 

zejména nízké mzdy a málo kvalifikovaná monotónní práce.39  

Tuto charakteristiku ostatně sdílela mnohá povolání otevřená ženám. Teprve na sklonku 

90. let 19. století se v Čechách ženy poprvé objevily na intelektuálních pozicích, kde 

musely čelit značným předsudkům.40 Větší pronikání žen do pracovní sféry ale již nešlo 

zastavit, jak shrnula v roce 1913 redaktorka Ženských listů Karla Máchová: 

„Mnohotvárná jest práce žen, že nemožno o ní mluviti jménem všech žen. Ženy vyššího 

povolání musily bojovat za připuštění ku práci, ženy-dělnice pracují pracují od dávna, 

bohužel stále za nepříznivých podmínek. Proto i názor žen na práci je různý. Vidí-li jedny 

v samostatném povolání prostředek k uplatnění své osobnosti, protestují druhé. Zejména 

ženy měšťácké jsou proti práci výdělečné v bláhové domněnce o prospěšnosti omezení 

práce žen v továrnách a závodech. Protesty a nechuť k práci mimo domov vyznívají na 

plano, nemají smyslu. Kolo osudu a vývoje společnosti valí se přes neodůvodněný odpor, 

tkvící v názorech minulé ženy a mocnou silou drtí nepřipraveného člověka, který neznaje 

směru mocného kola, v cestě mu stojí a je proto k zemi přimáčknut.“41 

Aby se ale ženy mohly vydat na dráhu lékařek, novinářek či právniček, byla nejprve nutná 

řada reforem v oblasti dívčího školství.42 První zásadní událostí, která formovala změny ve 

vzdělávání dívek v českých zemích, bylo zavedení povinné školní docházky pro chlapce i 

dívky od šesti do dvanácti let věku, které v rámci osvícenské vlády prosadila císařovna 

Marie Terezie v roce 1774. V obcích tak začaly vznikat triviální školy, které měly 

poskytnout základní vzdělání oběma pohlavím bez rozdílu.43 

  

 
39 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 179–181. 
40 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a 

polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 19. 
41 Tamtéž, s. 154. 
42 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005. 
43 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. 

a na počátku 20. století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 12–13. 
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Pro dívky z chudých poměrů, které si nemohly dovolit platit soukromé učitele, ale nadále 

prakticky neexistovala možnost dalšího vzdělávání.44 Konzervativní část společnosti navíc 

po celé následující století vytrvale odsuzovala myšlenku rovného vzdělávání chlapců a 

dívek, zejména pokud se jednalo o možnost vzdělání středoškolského a vysokoškolského. 

Mnoho osvícenců včetně filozofa Bernarda Bolzana se zasazovalo o přístup dívek do 

vyšších vzdělávacích institucí. Bolzano ve své přednášce z roku 1810 O povolání a 

důstojenství ženského pohlaví, určené především mladým mužům, zdůraznil rovnocennost 

žen a vyslovil se pro právo na kvalitní vzdělání pro obě pohlaví.45 Řada předních českých 

osobností, jako byli František Ladislav Rieger, Eduard a Julius Grégrovi nebo chirurg 

Eduard Albert, však reformy v této oblasti rázně odmítala.46 

Mezi nejvýznamnější osobnosti, které od 60. let 19. století propagovaly lepší vzdělávání 

dívek, patřili Karel Slavoj Amerling společně s Bohuslavou Rajskou. Amerling věřil 

v důležitost dostupnosti vzdělání pro masy, což zahrnovalo i zlepšení dívčího školství. 

V roce 1843 otevřel v Budči soukromý vzdělávací ústav pro dívky. Amerlingovu školu, 

kterou do roku 1845 řídila Rajská a posléze do roku 1870 Amerlingova manželka Františka 

Svatava Michalovicová, si sice stále mohly dovolit pouze dívky z lepších poměrů, ústav 

ale poskytoval lepší vzdělání než dostupné církevní školy zřizované jezuity. Na nátlak 

režimu v době Bachova absolutismu však musel Amerling upravit osnovy a škola se stala 

konzervativnější. Amerling se navíc potýkal také s finančními problémy, které brzdily další 

rozvoj školy.47 

O vzdělávání dívek v Čechách se významně zasadil také průmyslník Vojtěch Náprstek, 

zakladatel Amerického klubu dam48 (viz. část 1.5). Náprstek se již od mládí ztotožňoval 

s myšlenkou ženské emancipace a s demokratickými ideály. V roce 1848 se účastnil 

revoluce v Praze a Vídni. Po jejich neúspěchu ale musel kvůli hrozbě zatčení emigrovat do 

Spojených států. V exilu zůstal deset let – po návratu začal aktivně podporovat dívčí 

vzdělávání.49 Důležitou roli sehrály jeho veřejné přednášky v pražském domě U Halánků, 

vedené mezi lety 1862 a 1863.  

 
44 Tamtéž, s. 13. 
45 Tamtéž, s. 15. 
46 Tamtéž, s. 52. 
47 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 10–12. 
48 BAHENSKÁ, Marie a Jana MALÍNSKÁ, ed. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a 

archiv Akademie věd ČR, 2014. 
49 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. 

a na počátku 20. století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 25. 
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Náprstek byl velkým propagátorem technologického pokroku zejména v domácnosti: věřil, 

že technické vymoženosti, jako byl plynový vařič nebo vodovod, ženám ušetří čas a dovolí 

jim věnovat se intelektuálním činnostem.50  

V roce 1863 Náprstek přispěl ke vzniku šestileté Městské vyšší dívčí školy v Praze, která 

byla první institucí svého druhu v rámci celého Rakouska. Na školu docházely kromě 

dívek z Čech a Moravy také studentky z Bulharska a Rumunska.51 Vyučovala se zde široká 

škála předmětů od jazyků přes dějepis a hudbu až po přírodní vědy. Prioritou sice stále 

byly ruční práce, rozsah výuky ale v mnoha směrech předčil možnosti domácích učitelů. 

Mezi známé absolventky školy patřily například operní pěvkyně Ema Destinnová, 

spisovatelka Marie Gebauerová nebo herečka Hana Kvapilová.52  

Během druhé poloviny 19. století výrazně rostl počet dívčích škol i žákyň, které tyto 

ústavy navštěvovaly. Postupně se tak srovnávalo množství studujících děvčat a chlapců: 

například ve školním roce 1863–64 studovalo v Praze o 1564 chlapců více, zatímco mezi 

lety 1879–80 už rozdíl činil pouze 419.53 Tento trend pokračoval i na začátku 20. století. 

Takto odůvodňoval důležitost ženského vzdělávání na přednášce v rámci schůze 

Ústředního spolku českých žen v Praze 20. února 1906 úředník Leopold Weigner: 

„Zvýšenou péči o pronikavější výchovu ženy přivodily změněné dnešní hospodářské a 

výrobní poměry. Rozvojem průmyslu, řemesel a živnosti nastala dalekosáhlá přeměna 

práce. Jako hospodářské a výrobní poměry nutí ženu v krutý zápas o sebezachování 

v životě veřejném a vhání ji do průmyslového, nikdy neutuchajícího ruchu, tak opětně 

kulturní a sociální vývoj činí ženu samostatnější a na muži nezávislejší ; žena nemůže 

v přítomné době svoji budoucnost opírati jedině o sňatek ; jest nucena i mimo kruh rodiny 

samostatně svoji existenci vyhledávati. 

Jest tudíž plně oprávněným požadavek, aby jako muži i ženě poskytnuta byla stejná 

příležitost svoje přirozené nadání, síly a schopnosti vyvinouti, zdokonaliti a vytříbiti, aby 

vzděláním mohla snadněji o své bytí zápasiti a v soutěži s mužem lépe obstáti.“54 

 
50 Tamtéž, s. 26. 
51 Tamtéž, s. 25. 
52 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 46–47. 
53 Tamtéž, s. 36. 
54 WEIGNER, Leopold. Dívčí školství pokračovací a odborně jinde a u nás [online]. Praha: Ústřední spolek 

českých žen. 1906 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:e5cc3f37-

a5d1-4244-a349-4fed3716ec84?page=uuid:934dfcf2-04df-11e8-b857-001b63bd97ba 

https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:e5cc3f37-a5d1-4244-a349-4fed3716ec84?page=uuid:934dfcf2-04df-11e8-b857-001b63bd97ba
https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/view/uuid:e5cc3f37-a5d1-4244-a349-4fed3716ec84?page=uuid:934dfcf2-04df-11e8-b857-001b63bd97ba
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Vrcholem českého dívčího středoškolského vzdělávání bylo pražské gymnázium Minerva, 

které provozoval stejnojmenný spolek vedený Eliškou Krásnohorskou. Minerva byla 

otevřena v září 1890 a studentkám poprvé poskytovala plnohodnotné vzdělání zakončené 

maturitou. Studium trvalo šest let a obsahem odpovídalo chlapeckým gymnáziím.55 První 

maturantky sice v roce 1895 ještě musely zkoušku skládat na Akademickém gymnáziu, 

jelikož soukromá Minerva neměla tzv. právo veřejnosti umožňující pořádání maturit, škola 

ale představovala významný milník na cestě českých žen na univerzity.56  

První posluchačky se na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě objevily v roce 1896 jako 

hospitantky, což znamenalo, že mohly přednášky navštěvovat pouze se souhlasem 

pedagoga. O rok později směly začít řádné studium na pražské filozofické fakultě. V roce 

1900 byly ke studiu připuštěny první medičky, přestože někteří profesoři nesli jejich 

přítomnost s nelibostí, či ji přímo zakazovali. Navzdory tomuto přístupu ale již v roce 1902 

dosáhla absolventka Minervy Anna Honzáková jako první žena v Předlitavsku doktorského 

titulu.57 Studium práv bylo zájemkyním umožněno až po vzniku Československa v zimním 

semestru 1918: první doktorkou práv se v prosinci 1922 stala Anděla Kozáková.58 

1.4.  Ženské spolky a politický aktivismus 

Zlomovým okamžikem v dějinách boje za práva nejen žen, ale obyvatel Evropy obecně, 

byla revoluce ve Francii roku 1789. Kulminace osvícenských idejí rovnosti a lidských práv 

byla podnětem k přehodnocení stávajících společenských rolí a do té doby 

nezpochybnitelných vztahů mezi nimi. Heslo volnost, rovnost, bratrství sice ženy 

z revolučních představ příznačným způsobem vynechávalo, některé osobnosti tehdejší 

doby však přesto vztahovaly koncept občanských svobod také k ženám.59  

V roce 1791 vydal Thomas Paine spis Práva člověka, v němž vyslovil myšlenku, že by 

politická práva měla být rozšířena bez rozdílu na všechny lidské bytosti, které mají rozum 

a narodily se tak jako rovnocenné. Ačkoliv Paine v díle nehovořil k ženám přímo, jeho 

pojetí je z nároku na občanství nevylučovalo. Konkrétnější byl osvícenský filozof a politik 

 
55 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 132. 
56 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. 

a na počátku 20. století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 105. 
57 Tamtéž, s. 106. 
58 Tamtéž, s. 108. 
59 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 39.  
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Nicolas de Condorcet: jeho Esej o přístupu žen k občanským právům z roku 1790 apeloval 

na skutečnou rovnost práv bez rozdílu pohlaví, rasy či náboženského vyznání. V roce 1791 

také vyšla Deklarace práv žen herečky a aktivistky Olympe de Gouges, která byla přímou 

odpovědí na revoluční Deklaraci práv člověka a občana.60  

Navzdory tomu, že se ženy událostí ve Francii aktivně zúčastnily a protestovaly na 

barikádách, se však tentokrát politických práv nedočkaly, podobně jako podporovatelky 

chartistického hnutí ve Velké Británii v druhé polovině 19. století. Jejich role při 

demonstracích jim ale umožnila plně si uvědomit vlastní důležitost při spoluorganizaci 

občanských změn, která kontrastovala s přehlížením, jakého se jim dostávalo v politických 

kruzích.61 

Volání po přiřknutí politických práv ženám se opakovalo také během revolučního roku 

1848, který v mnoha směrech kopíroval vývoj Velké francouzské revoluce ve větším 

evropském měřítku. Ženské požadavky na občanská práva byly tentokrát vyzrálejší a 

opíraly se zejména o specifický přínos žen státu jako pracovnic a matek. Ve Francii, Itálii i 

Německu se ženy jako Jeanne Deroinová nebo Louise Dittmarová zapojovaly do 

politických debat ve spolcích a kavárnách, neúspěch revoluce ale jejich aktivity znovu 

potlačil.62 

V českých zemích bylo povstání vyvrcholením národních obrozeneckých a emancipačních 

snah, které od poslední třetiny 18. století bojovaly proti postupující germanizaci 

společnosti, úpadku českého jazyka a české národní kultury. Právě jazyk hrál v procesu 

národního uvědomění klíčovou roli, v jejímž rámci dostávaly prostor k uplatnění také ženy. 

České ženy byly totiž vnímány jako „matky národa“, které mohou pomoci zachovat jeho 

kontinuitu a stát se ochránkyněmi národní kultury kompromitované uvnitř habsburské 

monarchie.63  

  

 
60 Tamtéž, s. 213–214. 
61 Tamtéž, s. 219. 
62 Tamtéž, s. 220–225. 
63 Tamtéž, s. 231. 
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Českým vlastenkám však nepříslušela jen stereotypní mateřská role. V průběhu 19. století 

vnímali vůdčí představitelé českého národního hnutí ženy jako spolubojovnice na cestě za 

probuzením národa: mezi vlivnými a uznávanými osobnostmi v české společnosti se tak 

vyprofilovala řada významných žen, mezi nimiž nechyběly spisovatelky Božena Němcová, 

Magdalena Dobromila Rettigová, Karolina Světlá, Sofie Podlipská a další.  

Tyto společné cíle do velké míry konsolidovaly charakteristiku celého českého ženského 

hnutí na desítky let dopředu: snahy českých feministek totiž až do první třetiny 20. století 

oproti jiným zemím prakticky postrádaly výraznější vymezení se vůči mužům, a naopak 

zdůrazňovaly důležitost zapojení žen do veřejného dění ve prospěch národa jako celku.64 

V druhé polovině 19. století, kdy se české ženy začaly výrazněji projevovat ve veřejném 

prostoru, mělo jejich zastoupení spíše povahu aktivismu a filantropie. Navzdory tomu, že 

byly považovány za psychicky a fyzicky méně odolné než muži, se v 19. století rozšířil 

ideál žen jako vzoru náboženské ctnosti, pokory a laskavosti. Jestliže v dřívějších dobách 

byla žena často označována za „nádobu hříchu“, nyní se pozornost soustředila na pěstování 

dokonalé ženy zejména z měšťanských vrstev, která se měla svou poslušností a 

neposkvrněností přiblížit křesťanskému ideálu Panny Marie.65 Počátek století páry 

zaznamenal výraznou feminizaci náboženství a zbožnosti obecně. Ženy sice v katolické 

církvi stále neměly oficiální místo a církevní hodnosti byly nadále vyhrazené pouze 

mužům, každodenní chození do kostela a udržování předobrazu „dobrého křesťana“ se 

začal v mnohem větší míře týkat právě žen.66  

Pro společenské postavení žen byla tato očekávaná religiozita výhodou i nevýhodou 

zároveň. Jako vzory cudnosti, laskavosti a odpuštění měly ženy často trpělivě snášet ústrky 

a násilí svých manželů či mužských příbuzných. Na druhou stranu jim ale vědomí 

křesťanské povinnosti umožnilo hledat uplatnění mimo domov právě v rámci sociální 

práce a charitativní činnosti.67  

Filantropie žen se v českých zemích zejména v poslední třetině 19. století stala 

organizovanější a průbojnější: vzhledem k celospolečenskému důrazu na přirozenou 

ženskou touhu pomáhat bližním se ale nesetkávala s negativní odezvou.  

 
64 BAHENSKÁ, Marie a Jana MALÍNSKÁ, ed. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a 

archiv Akademie věd ČR, 2014, s. 88. 
65 ABRAMS, Lynn. Zrození moderní ženy: Evropa 1789–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2005, s. 39.  
66 Tamtéž, s. 40. 
67 Tamtéž, s. 44. 
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Částečně tak obcházela ideologii domácího krbu a mohla položit základy pozdějšímu 

působení žen v politice.68  

V 60. letech 19. století se stala průkopnicí sociální práce Marie Riegrová-Palacká, která se 

věnovala snahám o prevenci chudoby. Pod jejím vedením se dobročinný Spolek svaté 

Ludmily zařadil k nejvýznamnějším pražským organizacím svého druhu. Na přelomu 80. a 

90. let tyto aktivity převzala její dcera Marie Červinková-Riegrová, která roku 1893 

spoluzaložila spolek Záštita na pomoc pracujícím dívkám.69 

Zkušenosti žen s veřejným působením v charitativních spolcích, stejně jako jejich údajná 

vrozená morálka a křesťanské ctnosti, se staly jedním z argumentů pro jejich účast na 

politickém dění.  

„Jsou otázky, jejichž konečné řešení může docíliti jen žena, jen její spolupůsobení, a 

otázky ty se derou právě nyní do popředí. Válku, prostituci, pijáctví neodstraní nikdy muži 

samotni. Žena již jen pouhou svou přítomností vnese v parlamentní život jiné, čistší a 

ušlechtilejší živly,“ zdůrazňovala například spisovatelka a feministka Pavla Moudrá. 70 

Kromě zmiňovaných aktivit Spolku svaté Ludmily patřil mezi nejdůležitější organizace 

Náprstkův Americký klub dam, založený roku 1865.71 Spolky původně sloužily jako místo 

setkávání měšťanských domácností s pevně stanovenými pravidly zahrnující také témata 

rozhovorů. V Praze i dalších městech se pořádaly dýchánky, jejichž organizaci měly na 

starosti význačné rodiny, jako byli Riegrové či Palačtí.  

Od 60. let se však spolky začaly stále více zaměřovat na vzdělávání a politické diskuse, 

čímž ženám, které se dýchánků účastnily, umožnily zapojení do veřejného dění a 

rozšiřování vlastních obzorů.72 Činnost politicky zaměřených spolků nicméně komplikoval 

porevoluční zákon č. 134/1867, který povoloval shromažďování pouze za přísně daných 

podmínek. Ženy tak oficiálně nesměly být jejich součástí a zakládání ryze ženských 

politických spolků bylo zakázáno až do roku 1915.73 

  

 
68 BAHENSKÁ, Marie a Jana MALÍNSKÁ, ed. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a 

archiv Akademie věd ČR, 2014, s. 29.  
69 Tamtéž, s. 21–27. 
70 Tamtéž. 
71 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 82. 
72 Tamtéž, s. 53–54. 
73 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 32–33. 
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Náprstkův klub své ženské členky považoval za rovné s muži a skrze sérii osvětových 

přednášek podporoval myšlenku, že mají mít možnost uplatnění mimo domov v případě, že 

se neprovdají. Sám Náprstek sice nadále věřil, že ženská povolání mají být spjata s tradiční 

pečovatelskou rolí, činnost Amerického klubu dam přesto ženám poskytovala výjimečnou 

platformu. Členkami byly zejména rodinné příslušnice známých vědců či politiků: členství 

v klubu se stalo v Praze do jisté míry módním trendem.74 Mezi význačnými účastnicemi 

nechyběly Karolina Světlá, Teréza Nováková nebo Sofie Podlipská, jedna z nejaktivnějších 

řečnic. Poslední přednáška se v klubu uskutečnila v březnu 1889, jeho definitivní konec ale 

přinesl až rok 1948.75 

Právě Karolina Světlá v roce 1871 založila v Praze další organizaci, Ženský výrobní spolek 

český. Nový spolek se měl zaměřovat spíše na chudší venkovské dívky, jimž pomáhal 

nalézt uplatnění prostřednictvím výuky praktických dovedností a předmětů. Spolek tak 

nahrazoval případné nedostatky v tradiční domácí výchově dívek a nesetkával se proto 

s nevolí veřejnosti. Výjimku představoval František Ladislav Rieger, který nesouhlasil 

s jeho podporou z městských financí, pravděpodobně kvůli osobním sporům se Světlou.76 

V 80. letech začal fungovat také spolek Domácnost, který provozoval kuchařskou školu.77 

Počátkem 90. let vznikl spolek Minerva.78 

Zásadní událostí v boji za politickou participaci žen byly volby do Poslanecké sněmovny 

Říšské rady v roce 1891. Díky osvětovým aktivitám zejména Národní strany 

svobodomyslné si měšťanské ženy naplno začaly uvědomovat nedostatky vlastního 

postavení79. V květnu 1897 se v Praze uskutečnil první sjezd českoslovanských žen, kde 

vyjma požadavku na lepší přístup dívek ke vzdělání a možnost svobodné volby povolání 

poprvé zazněl také apel na udělení volebního práva ženám.80  

Podle volebního řádu do zemského sněmu z roku 1861 se ženy mohly účastnit voleb, 

pokud splnily věkovou a majetkovou hranici. Do obecních zastupitelstev pak směly volit 

prostřednictvím plnomocníka.   

 
74 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 80–82. 
75 Tamtéž, s. 96. 
76 Tamtéž, s. 104–114. 
77 Tamtéž, s. 124. 
78 Tamtéž, s. 130. 
79 MALÍNSKÁ, Jana. „My byly, jsme a budeme!“: české ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Knižnice Dějin a současnosti, 2013, s. 93. 
80 Kalendář paní a dívek českých na rok 1898. Praha: F.B. Batovec, 1898, 11, s. 122. 
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Takto vymezené volební právo pro ženy však z praxe vymizelo a bylo považováno za 

mezeru v legislativě, která s účastí žen dle dobových konvencí ani nepočítala.81  

Na sjezdu českoslovanských žen byl založen Ústřední spolek českých žen, usilující vedle 

volebního práva například také o zrušení celibátu učitelek, čímž začaly oficiální aktivity 

českých sufražistek.82  

Pojem sufražistky podle Jitky Gelnarové charakterizuje ženy, které usilovaly o volební 

právo v mezích zákona a bez použití násilných prostředků. Tento termín, k němuž se řadí 

také české aktivistky za volební právo žen, se vymezuje vůči metodám známějších 

sufražetek zejména ve Velké Británii, které se uchýlily ke kontroverznějším způsobům 

protestu. Sufražistky poukazovaly na přirozený nárok ženy na volební právo a odmítaly 

ideologii oddělených sfér: argumentovaly při tom prolínáním sféry soukromé a veřejné 

v každodenním životě, překračováním sfér ženami, jako byly filantropky či pracující, i 

nelogičností podřízenosti soukromé sféry sféře veřejné.83 

Přelom století znamenal vstup prvních žen do sociálně demokratických a socialistických 

stran prostřednictvím nově vzniknuvších ženských organizací. V roce 1903 byl založen 

Ženský klub český za účasti Terézy Novákové, Františky Plamínkové, Marie Tůmové a 

dalších (viz. oddíl 2.2). Klub koordinoval aktivity dalších ženských spolků z měst i 

venkova a pořádal osvětové přednášky, zároveň ale po členkách požadoval aktivitu 

podporující ideál ženské rovnoprávnosti. Tento politický aspekt Ženského klubu českého 

však byl z hlediska zákona č. 134/1867 problematický. V prosinci 1905 proto vznikl Výbor 

pro volební právo žen, který byl z právního hlediska pouze volným sdružením a zákon se 

na něj nevztahoval.84 

Zvláštní kritiku v tisku si od feministek vysloužila volební reforma z roku 1907, která 

rušila dosavadní kuriový systém. Nově tak mělo v Rakousku-Uhersku platit všeobecné a 

rovné volební právo, změna se však vztahovala pouze muže. Konec volebních kurií navíc 

připravil o volební právo i malý počet žen, které patřily do první kurie velkostatku: tyto 

ženy mohly sice volit pouze v zastoupení a nepříslušelo jim pasivní volební právo, 

z hlediska symboliky šlo ale významnou výsadu, která se prostřednictvím reformy 

 
81 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 32–33. 
82 Kalendář paní a dívek českých na rok 1898. Praha: F.B. Batovec, 1898, 11, s. 122. 
83 BAHENSKÁ, Marie a Jana MALÍNSKÁ, ed. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a 

archiv Akademie věd ČR, 2014, s. 50.  
84 MALÍNSKÁ, Jana. „My byly, jsme a budeme!": české ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Knižnice Dějin a současnosti, 2013, s. 95. 
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vytratila. Aktivistky poukazovaly na to, že proklamované všeobecné a rovné volební právo 

je ve skutečnosti pouze partikulární a opomíjí celou polovinu populace.85 

Nový zákon však přímo neupravoval pasivní volební právo pro ženy. Díky této legislativní 

mezeře tak ve volbách do Sněmu království českého (zemský sněm) v roce 1908 

kandidovaly hned tři ženy: za sociální demokraty Karla Máchová, za Státoprávní 

pokrokovou stranu Božena Zelinková a za Výbor pro volební právo žen Marie Tůmová. 

Ani jedna z těchto kandidátek sice zvolena nebyla, příznivé volební výsledky ale ženy 

přesvědčily, že jejich snažení má i nadále smysl.86 

Kandidatura Karly Máchové, Boženy Zelinkové a Marie Tůmové se setkala s pozitivními 

ohlasy také v zahraničí. Členkám Výboru pro volební právo žen a Ženského klubu českého 

vynesla pozvání předsedkyně Mezinárodní aliance pro volební právo žen Carrie Chapman-

Catt na kongres v Amsterodamu v červnu 1908. O měsíc později se v Praze konal také 

druhý sjezd českoslovanských žen pod záštitou Ústředního spolku českých žen.87  

Další příležitost pro kandidaturu žen představovaly doplňovací volby do zemského sněmu 

v roce 1912. V obvodu Mladá Boleslav-Nymburk vzniklo místo po úmrtí poslance Josefa 

Škardy. Po vzájemné dohodě pražských vedení se české politické strany rozhodly na 

kandidátky nominovat pouze ženy. Za Národní stranu svobodomyslnou (Mladočechy) 

kandidovala Božena Viková-Kunětická, které se dostalo podpory také od českých 

sufražistek: na rozdíl od svých předchůdkyň ve volbách skutečně uspěla. Místodržitel 

v Čechách, kníže František Thun, jí ale odmítl vydat potřebné osvědčení a jejímu vstupu 

do sněmu tak zabránil. Vítězství Vikové-Kunětické ve volbách však i přes odmítavý postoj 

místodržitele bylo obrovským úspěchem na domácím a zahraničním poli. Viková-

Kunětická se tak stala první českou političkou, přestože do parlamentu vstoupila až 

s rokem 1918.88 

  

 
85 BAHENSKÁ, Marie a Jana MALÍNSKÁ, ed. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a 

archiv Akademie věd ČR, 2014, s. 56–57.  
86 MUSILOVÁ, Dana. Z ženského pohledu: poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé 

republiky 1918–1939. České Budějovice: Pro Univerzitu Hradec Králové vydal Bohumír Němec – Veduta, 

2007, s. 30. 
87 MALÍNSKÁ, Jana. „My byly, jsme a budeme!“: české ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Knižnice Dějin a současnosti, 2013, s. 118. 
88 MUSILOVÁ, Dana. Z ženského pohledu: poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé 

republiky 1918–1939. České Budějovice: Pro Univerzitu Hradec Králové vydal Bohumír Němec – Veduta, 

2007, s. 30–31. 
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Vznikem Československa boj žen za volební právo vyvrcholil. Volební právo pasivní i 

aktivní získali všichni občané bez ohledu na věk či majetkový původ. Československým 

ženám se tak otevřela možnost plné politické participace, o níž těžce usilovaly více než dvě 

desetiletí. 

1.5.  Ženský tisk 

Důležitou součástí boje za volební právo byl ženský a stranický tisk. Periodika 

informovala o společenských problémech žen a referováním ze zemí, kde ženy volební 

právo již získaly, inspirovala tuzemské sufražistky a jejich argumenty.89 Časopisy určené 

emancipovaným ženám však měly zpravidla úzký okruh čtenářek a vzhledem k nízké 

atraktivitě pro inzerenty se potýkaly s finančními problémy, což se odráželo například na 

jejich grafické úpravě. Ženské časopisy zaměřené spíše na tradiční témata, jako byla móda 

nebo péče o domácnost, pak čeští vydavatelé často přejímali ze zahraničí za účelem 

ušetření tiskových nákladů.90 Některá periodika určená emancipovaným ženám se přesto 

udržela desítky let a sloužila jako platforma pro diskuse v rámci českého ženského hnutí. 

První ryze český ženský časopis vycházel mezi lety 1861–1866 pod názvem Lada. 

Šéfredaktorkou čtrnáctideníku s podtitulem „belletristický a modni časopis“ byla 

spisovatelka a básnířka Antonie Melišová-Körschnerová. Kromě typicky „ženských“ 

témat, jakými byly například péče o domácnost, recepty nebo móda, se v Ladě objevovaly 

také básně, fejetony nebo aktuality ze světa kultury a školství.91 

V roce 1873 začaly vycházet Ženské listy. Jako přílohu časopisu Květy je sice Julius Grégr 

vydával již od roku 1871, po sloučení s redakcí Světozoru v červenci 1872 ale zanikly. 

Redigování obnoveného samostatného časopisu nejprve převzal nakladatel František 

Augustin Urbánek: od roku 1874 jej pod vedením Karolíny Světlé, Sofie Podlipské, 

Věnceslavy Lužické a Elišky Krásnohorské vydával Ženský výrobní spolek. Ženské listy 

předestíraly aktivity spolku a zároveň si kladly za cíl informovat čtenářky o vývoji českého 

emancipačního hnutí.92 

 
89 Tamtéž, s. 98. 
90 PENKALOVÁ, Lenka. Rubriky pro ženy v denním tisku 20. let 20. století a jejich autorky: Olga Fastrová, 

Marie Fantová, Milena Jesenská, Staša Jílovská a Zdena Wattersonová. Praha, 211. 231 s. Disertační práce 

(PhD.). 
91 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri. Gender sondy, 2005, s. 35–36.  
92 MERHAUT, Luboš, et. al. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl 4. S-Ž. Sv. 1. S-T. 

Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Praha: Academia, 2008, s. 1825–1830. 
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Hlavní redaktorkou listu se stala Eliška Krásnohorská, která do listu promítala své 

emancipační postoje. Postupně se záběr Ženských listů rozšířil například o zdravotní 

tematiku. Časopis navzdory finančním potížím vycházel také během válečných let a zanikl 

až v roce 1926, kdy Krásnohorská zemřela.93 

V roce 1896 přibyl na tuzemský trh také časopis Ženský svět redigovaný Terézou 

Novákovou. Ženský svět představoval modernější alternativu Ženských listů, a kromě témat 

emancipace a vzdělávání se věnoval také umělecké kritice a beletrii. Původní vydavatel 

Jan Otto postoupil časopis v roce 1900 Ústřednímu spolku českých žen, jehož tiskovým 

orgánem se list stal. V roce 1907 Nováková redakci listu opustila kvůli zdravotním potížím 

a v čele ji na pozici šéfredaktorky nahradila nejprve Pavla Maternová a v roce 1913 Eliška 

z Purkyňů.  

Od roku 1915 přešel Ženský svět do vlastnictví soukromého vydavatelského družstva pod 

vedením novinářky Miloslavy Sísové. Časopis se vlivem nové šéfredaktorky přiklonil 

k podpoře Národní strany svobodomyslné, své řady však redakce rozšířila o přispěvatelky 

z různých koutů politického spektra. Nechyběly mezi nimi například Pavla Moudrá či 

Božena Viková-Kunětická. List zanikl v roce 1930.94 

Roku 1901 založili manželé Ziegloserovi v Praze časopis Ženský obzor s podtitulem revue 

českých žen.95 V Brně vznikl o čtyři roky později podobný list pod vedením zakladatelky 

Jednoty moravských učitelek Zdeny Wiedermannové-Motyčkové s názvem Ženská revue. 

Obě periodika prosazovala moderní přístup k ženě a její roli ve společnosti, kterou 

považovala za rovnocennou s mužskou. Ženská revue se hlásila zejména k Masarykovým 

názorům na ženu: oba časopisy několikrát vedly vzájemné polemiky. Některé radikální 

postoje Wiedermannové-Motyčkové zejména ve vztahu k církvi však Ženské revue škodily 

a strhávaly na ni pozornost cenzorů. Redakce často trpěla také po finanční stránce a zdroje 

jí většinou poskytovala sama šéfredaktorka. Po smrti Wiedermannové-Motyčkové v roce 

1915 pokračoval časopis pod záštitou její sestry Ludmily Konečné, která však v roce 1920 

jeho vydávání zastavila.96 

Jednota českoslovanských učitelek vydávala od roku 1884 v nakladatelství Bedřicha Stýbla 

vlastní tiskový orgán pod názvem Časopis učitelek. Odborně zaměřený žurnál se věnoval 

 
93 Tamtéž. 
94 Tamtéž, s. 1831–1834. 
95 Tamtéž, s. 1823. 
96 Tamtéž, s. 1823–1824. 
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především problematice školství a vzdělávání, poskytoval čtenářkám metodické materiály 

a četné přílohy, jako byla Škola mateřská, Škola ženských prací nebo Rozhledy pro 

lidumilství. List však neopomíjel problémy týkající se nejen samotných učitelek, jako byly 

nízké platy či celibát, ale také společenského postavení žen jako takového. V roce 1939 byl 

časopis sloučen s Listem Říšského svazu učitelek a dále pokračoval jako Časopis Svazu 

učitelek.97 

V období první republiky vznikaly četné nové dámské časopisy. Většina z nich se 

obsahově znovu věnovala především módě, kráse a péči o domácnost, namísto přebírání 

zahraničních listů se však nakladatelům vyplatilo vytvářet původní české tituly, jako byly 

List paní a dívek (1924), Rozsévačka (1926) nebo Eva (1928).98 Od roku 1925 vycházela 

v Praze jako měsíčník pod vedením Věry Urbanové a Míly Vegrové Ženská rada, 

koncipovaná jako hlavní tiskový orgán Ženské národní rady (ŽNR).99 Filozofii časopisu 

nastínila v prvním čísle v článku Solidarita žen Anna Beranová-Chejnická: 

„Dítě solidarity zrodilo se pro solidaritu, bude žíti pro solidaritu, chce býti a bude 

dělníkem, rozsévačem a pěstitelem na úhoru ženské vzájemnosti. Stonásobnou obětí bude 

vykupovati lásku a zájem těch, pro něž se zrodilo. ‚Ženská rada‘ je plodem poznání, a 

znamená odhodlaný a pevný krok : Ven z teorií! Ven z hesel! K životu a do života!“100 

Tématem listu byla kromě aktivit ŽNR zejména ženská práva a život ženy 

v Československu –texty v Ženské radě se zabývaly jeho rozličnými aspekty od legislativy 

přes rodinný život po myšlenky feminismu. Postupně do časopisu pronikalo také více 

zahraničních témat a informací o feministickém hnutí v jiných částech světa, stejně jako o 

jeho význačných osobnostech. Časopis vycházel do roku 1941 – o rok později byla 

rozpuštěna samotná ŽNR.101 

  

 
 
98 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

2. Praha: Grada, Žurnalistika a komunikace, 2011. 
99 Ženská rada: F.F. Plamínkové. Praha: Ženská národní rada, 1935, 11(11). LA PNP, f. Plamínková 

Františka, kart. 6., inv.č.: 2992-3009, č.přír.: 22/76. 
100 BERANOVÁ-CHEJNICKÁ, Anna. Solidarita žen. Ženská rada. Praha: Ženská národní rada, 1925, 1(1), 

s. 11. 
101 UHROVÁ, Eva. Po stopách šesti žen. Praha: Mediasys, 2020. 
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Vyjma ženských periodik se novinářky mohly realizovat také v ženských rubrikách 

tradičních novin a časopisů. Ačkoliv rubriky věnované módě nebo domácnosti v těchto 

periodikách nebyly specificky označované jako ženské, jejich vedení obvykle připadalo 

ženám: přízvisko „ženský“ totiž v dobovém chápání odkazovalo spíše k feministickým 

tématům.  

Mezi první listy s pravidelnou ženskou rubrikou patřily Národní politika a jeho Modni 

přehled pod vedením novinářky Olgy Fastrové a Národní listy, v nichž působila redaktorka 

Františka Svobodová-Tůmová102.  

Po vzniku Československa začaly ženské rubriky fungovat ve většině významnějších 

deníků včetně Lidových novin, Českého slova nebo Práva lidu. V roce 1921 začala v rámci 

deníku Tribuna vycházet módní příloha pod názvem Módní revue, jejíž odpovědnou 

redaktorkou byla Milena Jesenská.103 

Právě Jesenská s Fastrovou patřily vedle Marie Fantové nebo Zdeny Wattersonové 

k nejvýznamnějším prvorepublikovým novinářkám. Olga Fastrová se narodila roku 1876 

v Praze. Od původní učitelské profese jí k žurnalistice přivedl manžel Otto Faster. Fastrová 

nejprve připravovala ženský čtrnáctideník Vesna, v roce 1907 ale přešla do Národní 

politiky, kde pracovala pod pseudonymem Yvonna. Svými texty přispívala také do časopisů 

Světozor, Moda a vkus nebo Šťastný domov.104  

Vyjma novinářské práce se věnovala také vlastní literární tvorbě, přestože se u čtenářů 

nesetkala s velkým úspěchem: v roce 1910 vydala román Dobré jméno, následovaný 

Zlatou rybkou (1916) a romány Zdenino štěstí (1918) a Okovy (1918). Jako novinářka se 

živila do roku 1936, kdy odešla do penze. Do svých textů zejména ve 20. letech promítala 

své konzervativní postoje k ženské otázce, které tak nedržely krok s vývojem ženského 

hnutí, přestože se těšily oblibě širokého okruhu čtenářek.105 

  

 
102 PENKALOVÁ, Lenka. Rubriky pro ženy v denním tisku 20. let 20. století a jejich autorky: Olga Fastrová, 

Marie Fantová, Milena Jesenská, Staša Jílovská a Zdena Wattersonová. Praha: Univerzita Karlova, 2011. 

231 s. Disertační práce (PhD.). 
103 Tamtéž. 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
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Tvorbu Mileny Jesenské106 tvořily vyjma článků také reportáže nebo fejetony, které 

publikovala v Tribuně, Národních listech a později v Přítomnosti Ferdinanda Peroutky. 

Vztah novinářky k ženskému hnutí byl komplikovaný – Jesenská byla již od mládí, 

ovlivněném ztrátou matky, ochotná jít proti hlavnímu proudu a předobrazu mírné a křehké 

ženy, jak hlásal dobový narativ. Její satirické texty však ženské hnutí a jeho představitelky 

spíše zesměšňovaly a trivializovaly. Příkladem je fejeton otištěný v Tribuně v září 1920, 

v němž se autorka pozastavovala nad nedostatky ženských oděvů a ironicky se dovolávala 

Františky Plamínkové: 

„Ale kdyby tomu bylo jinak, kdybych ten vliv měla, dala bych ženě kapsy! Jsem 

přesvědčena, že by to byl revoluční čin a kulturní čin, a že bych jím z polovice rozřešila 

ženskou otázku a otázku ženské právoplatnosti (či jak se to vše jmenuje) s mužem, a že 

bych se tím stala slavnou! Ale dokud nemá žena kapes, slečno Plamínková, dotud je docela 

zbytečná vaše námaha, abyste dokázala, že žena a muž jsou totéž. Bojím se sice, že vaše 

námaha je zbytečná na každý způsob – ale přece zkusme to: vyvolejte revoluci žen! Žena 

ať si vymůže kapsy!“107 

Ideu ženské rovnoprávnosti považovala Jesenská za směšnou i v situaci, kdy sama 

kritizovala propouštění vdaných žen ze zaměstnání ve 30. letech (viz. oddíl 3.5). V textu 

Vdané ženy z práce, který vyšel v Přítomnosti v listopadu 1938, napsala následující: 

„Naopak: málo žen touží po samostatnosti, která je zaplacena prací, a většina jich touží po 

tom, aby pracoval a vydělával druhý. Pracuje-li žena výdělečně, i když je vdána, tedy 

většinou zase jenom proto – že přínos její práce je nezbytnou položkou pro domácnost. 

V tomto bodě se mnoho mužů i žen názorově shoduje, celá výchova dlouhých desetiletí 

vytvořila takové představy cti, práva a požadavků. Změnilo-li se něco, tedy to nebyla 

myšlenka rovnoprávnosti ženy (ostatně myšlenka často nedomyšlená, zkřivená a ve své 

zkřivenosti nesmyslná), nýbrž hospodářská nutnost.“108 

  

 
106 Milena Jesenská se narodila v roce 1896 v Praze. V roce 1915 maturovala na Minervě a zahájila studium 

medicíny. Z oboru však odešla po několika semestrech a po svatbě se přestěhovala do Vídně, kde pronikla do 

tamějších intelektuálních kruhů. V roce 1925 se odstěhovala zpět do Prahy, kde začala působit v redakcích 

Tribuny, Národních listů a později Lidových novin. Mezi lety 1938 a 1939 vedla revue Přítomnost. Po 

vzniku Protektorátu se aktivně zúčastnila protinacistického odboje, mimo jiné přípravou časopisu V boj. Za 

tuto činnost byla na podzim 1939 zatčena a deportována do koncentračního tábora Ravensbrück, kde 

v květnu 1944 zemřela na zánět ledvin. V současnosti je známá především díky vztahu se spisovatelem 

Franzem Kafkou, s nímž udržovala četnou korespondenci do jeho smrti v roce 1923. 
107 JESENSKÁ, Milena. Křižovatky: Výbor z díla. Praha: Torst, 2016, s. 40. ISBN 978-80-7215-520-0. 
108 Tamtéž, s. 656. 
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Postoje Jesenské tak ilustrují dvojí roli ženského tisku a ženských rubrik v jednotlivých 

médiích – na jedné straně představovaly přirozený prostor, v rámci něhož se mohly 

kultivovat feministické myšlenky a v němž mohlo ženské hnutí existovat, na straně druhé 

ale často propagovaly tradiční pojetí ženských a mužských rolí, a to i prostřednictvím 

ženských autorek. Jeden z textů Jesenské dokonce Františku Plamínkovou přiměl i 

k sepsání odpovědi, jak popisuje oddíl 4.1. 
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2. Františka Plamínková před politickou kariérou 

2.1.  Dětství a dospívání 

O raném životě učitelky, senátorky a aktivistky za volební právo žen Františky Plamínkové 

se dozvídáme především ze sborníku Kniha života, který k jejím šedesátinám sestavila její 

blízká přítelkyně, učitelka Albína Honzáková. Plamínková během svého života nevedla 

deník a nenechala tak po sobě žádný ucelený soubor svých myšlenek.  

„Chceme touto knihou ukázat veřejnosti československé skutečný, pravdivý a 

dokumentovaný obraz Plamínkové. Jsme si vědomi, že portret bude zatím pouhou slabou 

kopií originálu. Ale v zájmu historické pravdy sbíráme soudobý materiál,“109 vysvětlila na 

úvod Honzáková.  

Sborník obsahuje desítky vzpomínek a svědectví současníků Plamínkové včetně příspěvků 

Václava Klofáče nebo Edvarda Beneše. 

Františka F. Plamínková110 se narodila 5. února 1875 jako nejmladší ze tří sester: nejstarší 

Růžena zemřela na horečku omladnic, s prostřední Marií se ale Františka stýkala po zbytek 

života. Jejich otec František Plamínek, původem z vesnice Kotelsko u Rovenska pod 

Troskami, se živil jako obuvník se zaměřením na ortopedickou obuv. Matka Františka, 

rozená Grubnerová, pocházela z Hostomic. Rodina žila v domě U Tří vlaštovek na Karlově 

náměstí v blízkosti tehdejšího Černého pivovaru v Praze.111  

Františka trávila v dětství mnoho času v otcově dílně, kde předčítala dělníkům. Rodiče 

Františku a její sestry během prázdnin posílali na letní byt do míst, odkud pocházeli otcovi 

zaměstnanci, aby se osamostatnily. Právě samostatnost a schopnost prosadit se přiváděly 

mladou Františku do živých diskusí se spolužáky i příbuznými, před nimiž se nebála 

obhajovat brzy vypěstovanou náklonnost k Mladočechům.112 

  

 
109 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s 10. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
110 V literatuře a kvalifikačních pracích se lze běžně setkat s údajným druhým jménem Plamínkové 

„Ferdinanda“. Jak ale upozorňuje Eva Uhrová, písmeno F. Plamínková sama nikdy nerozepisovala a v jejím 

podpisu se objevuje až od 20. let minulého století. Pro variantu „Ferdinanda“ neexistuje ani důkaz v matrice. 

Vzhledem k těmto skutečnostem uvádím pouze nerozepsanou zkratku tak, jak ji používala sama Plamínková. 
111 Tamtéž, s. 28–29. 
112 Tamtéž, s. 30–31. 
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Rodině Plamínkových záleželo na tom, aby se jejich dcerám dostalo kvalitního vzdělání. 

Po dokončení staroměstské měšťanské školy proto Plamínková přešla na čtyřletý učitelský 

ústav v Praze.  

„Bylo to asi dobře, jinak bych se byla soustředila cele na medicínu a její sociální úkoly a 

zúžila tak své pole působnosti,“113 zhodnotila Plamínková podle Honzákové své studium 

na škole pro učitelky namísto čerstvě otevřené Minervy.  

Jako žačka dostávala výborné známky, přestože se nebála zpochybňovat autority – učitele 

matematiky například upozornila na chybu ve výpočtu na tabuli. Mimo to se zajímala o 

literaturu a volný čas trávila čtením především severských románů, k nimž ji přivedly 

učitelky ve škole. Bavilo ji také kreslení a přírodní vědy.114 

2.2.  Mladá učitelka a aktivistka 

Po maturitě v roce 1894 získala místo jako učitelka nejprve v Táboře a posléze i 

v Soběslavi, kde však nezůstala ani rok – na podzim 1895 se totiž znovu vrátila do Prahy 

na pozici učitelky v měšťanské dívčí škole na Letné. Stala se také členkou Pražského 

spolku učitelek. Žákyním se věnovala naplno a obětovala jim i množství volného času, jak 

vzpomínala v Knize života její žačka, pozdější učitelka Bóža Vitoušová: 

„Tehdejší rozloučení se se školou, znamenalo pro mládež více nežli dnes, kdy o mládež 

jest dobře postaráno a všem vrstvám jest dána příležitost se vzdělávati i po vyjití ze školy 

různými kursy, přednáškami a podobně. Znamenalo to tedy pro nás mnoho, že se nás ujala 

tato mladičká učitelka i po vychození školy a pořádávala pro nás různé besídky vzdělávací, 

podnikala s námi v neděli a svátky společné výlety, ze kterých jsme se obohaceny 

krásnými dojmy přírodními a překrásnou duší, vracely svěží ku každodenní práci.“115 

Mimo výuku byla Plamínková odhodlaná doplňovat si vzdělání do té míry, do jaké jí to 

umožňovaly dobové konvence. V roce 1898 začala po večerech znovu navštěvovat 

měšťanskou školu, tentokrát v oboru matematika, fyzika a kreslení. Zúčastnila se také 

několika vysokoškolských přednášek. 

Na 1. sjezdu českoslovanských žen v roce 1897 navrhla učitelka Viktorie Schmidtová 

založení Ženského klubu českého. Temperamentní a iniciativní Plamínkové bylo 22 let a na 

 
113 Tamtéž, s. 32. 
114 Tamtéž, s. 33. 
115 Tamtéž, s. 153. 
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sjezd přijela jako delegátka učitelek. Myšlenka ji nadchla.116 Ženský klub český podle ní 

měl být místem setkávání a podpory žen různých povolání i stavů, který by zaštítil 

existující ženské spolky. Po ustanovení Ženského klubu českého v pražské Jungmannově 

ulici se Plamínkové podařilo dostat do zakládajícího výboru vedle Karly Máchové nebo 

Fráni Zeminové.  

Plamínková navrhla, aby v Ženském klubu českém působily jednotlivé odbory, v rámci 

jejichž tematického záběru by se konaly osvětové přednášky a činnost organizace by se tak 

zefektivnila. Začala spoluorganizovat přednáškové cykly, v nichž vystoupili mimo jiné 

profesor Tomáš Garrigue Masaryk, poslanci Václav Klofáč a Václav Choc nebo lékařka 

Anna Honzáková. S rodinou Masarykových navázala Plamínková v Ženském klubu českém 

dlouholeté přátelské vztahy, jak dokazují dopisy a pohlednice, které během let 1908–1936 

obdržela od Masaryka i jeho dcery Alice Masarykové.117 

Součástí jedenáctipřednáškového cyklu Žena byl i referát Plamínkové O ženě moderní 

z roku 1906.118 „Cyklus obsahoval skutečné sociologické studie, jakých u nás do té doby 

nebylo,“119 podotkla ve vzpomínkové knize Honzáková, s níž se Plamínková seznámila 

právě v Ženském klubu českém a díky němuž začalo mezi oběma ženami celoživotní 

přátelství doprovázené vzájemnou korespondencí. Velkou snahou Plamínkové v rámci 

Ženského klubu českého bylo dostat ženskou otázku z okrajového zájmu do vědeckého 

diskursu a přitáhnout k tématu i vlivné vzdělané muže. V roce 1908 proto zorganizovala 

společně s Marií Tůmovou cyklus politických přednášek na podporu kandidatur žen. 120 

„Pro ni nebylo nedělí ani svátků, jen dny pracovní – daleko, daleko nad osm hodin – 

v práci pro zrovnoprávnění žen neznala dne ani noci,“121 vzpomínala jedna z členek 

Ženského klubu českého.   

Téhož roku s pomocí Albíny Honzákové vypracovala heslo ženská emancipace do Ottova 

slovníku naučného. Autorky v něm nabídly dva aspekty definice pojmu: první z nich, 

ženskou otázku, charakterizovaly jako „problém, v němž jde o oprávněnost nároků ženy na 

 
116 DĚDINOVÁ, Božena. Paní F.F. Plamínková v Ženském klubu českém. Ženská rada: F.F. Plamínkové. 

Praha: Ženská národní rada, 1935, 11(11), s. 25–26. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2992–

3009, č.přír.: 22/76. 
117 MASARYK, Tomáš Garrigue. Plamínkové Františce: 2 dopisy, 1 dopisnice, 1 pohlednice, 2 tisky z roku 

1908–1936. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 1., inv.č.: 133, č.přír.: 29/61. 
118 HONZÁKOVÁ, Albína, 1935. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: 

Melantrich, s. 10. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
119 Tamtéž, s. 68. 
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž, s. 204. 
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uznání celého lidství jejího a důsledků z toho plynoucích“122. Ženské hnutí v první části 

definovaly jako „činorodé úsilí širokých mass o rovné hodnocení ženy s mužem po stránce 

individuální, sociální i mravní, s tendencí po vyrovnaném a krásnějším soužití obou 

pohlaví“123. Další prostor věnovala Honzáková stručným dějinám postavení žen od 

starověkých kultur přes středověkou Evropu až do současnosti autorek s důrazem na 

průběh ženského hnutí. 

 Plamínková se naopak zaměřila na boj za rovnoprávnost konkrétně v českých zemích. 

Zdůraznila zejména cestu českých žen za vyšším vzděláním. První skutečnou českou 

feministkou podle ní byla Božena Němcová: „…elementární silou puzena jest jinam, než 

kam tradice ji odkazuje, trpí a hyne neporozuměním!“124  

Podle Plamínkové však představitelka starší generace Němcová na rozdíl od Karolíny 

Světlé nedokázala opustit tradiční smýšlení o ženské roli, v němž byla vychována. 

Podobnou nerozhodnost vnímala také u zakladatelky Spolku Slovanek Honoraty Zapové. 

České emancipační hnutí považovala celkově opožděné za děním v zahraničí, přesto ale 

neopomněla zdůraznit některé do té doby dosažené úspěchy. Za nejdůležitější považovala 

organizování žen ve spolcích, které podle ní směřovalo k založení „všeženského svazu“125. 

Plamínková se zajímala také o možnost školské reformy, kde požadovala koedukaci obou 

pohlaví. Ve stati v Ottově slovníku naučném kritizovala zejména rozhodnutí vlády zakládat 

místo dívčích gymnázií lycea, která studentky nevedla k zájmu o další studium na 

vysokých školách, kde byl ženám stále zamezen přístup na některé fakulty.126 

„Z toho patrno, že veřejnost česká při všech posavadních zkušenostech – kdy žena česká 

osvědčuje se téměř ve všech oborech pracovních a při tom v rodině – nedocenila důležitost 

rovného vzdělání ženy s mužem. Toto faktum jest nejjasnějším důkazem nepochopení 

ženské otázky vůbec.“127 

Další velkou oblastí, v níž se Plamínková začala jako představitelka Ženského klubu 

českého záhy angažovat, byl boj proti celibátu učitelek. O problematiku celibátu se 

 
122 OTTO, Jan. Ottův Slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 27. Vůz-Żyżkowski 

[online]. 1. Praha. 1890 [cit. 2021-10-7]. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:cd5b04b0-eb9b-11e4-a511-

5ef3fc9ae867?page=uuid:4eadb6b0-0ef2-11e5-b269-5ef3fc9bb22f 
123 Tamtéž. 
124 Tamtéž, s. 809. 
125 Tamtéž, s. 811. 
126 Tamtéž. 
127 Tamtéž. 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:cd5b04b0-eb9b-11e4-a511-5ef3fc9ae867?page=uuid:4eadb6b0-0ef2-11e5-b269-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:cd5b04b0-eb9b-11e4-a511-5ef3fc9ae867?page=uuid:4eadb6b0-0ef2-11e5-b269-5ef3fc9bb22f
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Plamínková podle Honzákové začala zajímat již necelé dva roky poté, co nastoupila do 

zaměstnání. Instituci tvrdě kritizovala již na sjezdu Zemské ústřední jednoty učitelek v roce 

1903, kde předložila návrh na zavedení společné pokladny pro ženy na mateřské dovolené, 

aby umlčela ekonomické námitky proti vdaným učitelkám. Argumentovala cenou svobody 

jedince, kterou považovala za nejvyšší hodnotu.128 

Kvůli celibátu začala Plamínková docházet i do zemského sněmu, kde se snažila získat 

další příznivce. Celibát učitelek vnímala Františka také v osobní rovině. Nikdy se totiž 

nevdala. V mládí přesto prožila vztah se studentem medicíny Vilémem Freyerem, který 

vedl až k zasnoubení. Kvůli učitelskému povolání ale ze sňatku sešlo, jelikož se 

Plamínková nechtěla vzdát svého profesního života. Po vztahu Plamínkové zůstala pouze 

raná korespondence, jíž však v pozdější fázi svého života litovala. 

„V mé pozůstalosti, nevím bohužel kde, je balík korespondence s Vilémem Freyerem. 

Nepřeji si, aby kdokoli četl tuto korespondenci, ani ty ne, protože je to korespondence 

naprosto bezcenná, z doby hledání a omylu, která vždy byla vedle mé cesty,“129 napsala 

Honzákové v březnu 1932, v době, kdy se kvůli častým závratím obávala mozkové 

příhody. 

2.3.  Výbor pro volební právo žen 

V listopadu 1905 se na Staroměstském náměstí v Praze konala demonstrace za všeobecné, 

rovné, přímé a tajné volební právo při nadcházejících volbách do říšské rady ve Vídni. Na 

manifestaci nechyběly ani členky Ženského klubu českého, které očekávaly vznesení 

požadavku na volební právo také pro ženy. Z náměstí do Jungmannovy ulice se utvořil 

ženský průvod, který podle Františky Zeminové čítal 10 tisíc demonstrantek.130 

Plamínková byla vedle Zeminové a její sestry Boženy jakožto členka zakládajícího výboru 

druhou vůdkyní průvodu. Listopadová manifestace se však navzdory aktivitě sufražistek 

soustředila zejména na volební právo pro muže.131 

  

 
128 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 57. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
129 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Honzákové Albíně: 2 dopisy z let 1907–1932. LA PNP, f. Honzáková Albína, 

kart. 3., inv. č.: 87–89, č. přír.: 29/61. 
130 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 460. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
131 Tamtéž, s. 62. 
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Plamínková a Zeminová proto s pomocí Terézy Novákové a Karly Máchové svolaly 

demonstraci na 10. prosince 1905 do Národního domu na pražských Vinohradech, jejímž 

hlavním tématem bylo volební právo žen a jíž se zúčastnily přes tři tisíce lidí.  

„Plamínková mluvila temperamentně a s velikým úspěchem pro volební právo žen, já 

útočně proti Rakousku a všechny stejně energicky za lidská naše práva,“ 132 vzpomínala 

Zeminová. 

Demonstrace vyvrcholila založením Výboru pro volební právo žen, v jehož čele po dohodě 

aktivistek od počátku stanula právě Plamínková. Podle Zeminové působila jako hlavní 

výkonný orgán Výboru pro volební právo žen – jejími nejbližšími spolupracovnicemi se 

staly Honzáková a Tůmová. 133 

Činnost Výboru pro volební právo žen se do roku 1908 soustředila zejména na osvětu a 

snahu vzbudit v české veřejnosti zájem o volební právo žen. Výbor pro volební právo žen 

začal s pořádáním osvětových přednášek a každotýdenních veřejných schůzí. Členky 

včetně Plamínkové aktivně hájily politické zájmy žen v tisku. Součástí práce byla i 

komunikace s politiky a politickými stranami: program Koho voliti seznamoval ženy 

s pokrokovými kandidáty, kteří se zaštiťovali zárukou rozšíření volebního práva na ženy.134 

Plamínková kvůli tomu vedla četnou korespondenci například s poslancem České strany 

národně sociální Václavem Chocem, který zájmy žen podporoval.135  

V roce 1907 Plamínková nalezla trhlinu v zemském volebním řádu, která českým ženám 

umožňovala pasivní volební právo. Výbor pro volební právo žen tak zahájil druhou etapu 

činnosti, spočívající v kandidaturách žen do voleb do říšské rady a zemského sněmu. První 

kandidaturu Marie Tůmové do českého ženského sněmu oznámila Plamínková v březnu 

1907 ve Vysokém Mýtě. 

 „Pražská řečnice F. Plamínková mluvila přesvědčivě o velkém bezpráví žen (a) o naléhavé 

potřebě zrovnoprávnění žen ve všech směrech. Získala si přečetné posluchače naplněného 

sálu Sokolovny. (…) A tak jsme dobývaly hlasy mužů, i manželé některých spolupracovnic 

z inteligence i z lidu nám pomáhali. Ovšem osoba protikandidáta byla ve městě i 

v okolních vesnicích velmi vlivná, boj byl těžký. (…) Naše kandidátka M. Tůmová, sice 

 
132 Tamtéž, s. 458. 
133 Tamtéž, s. 459–461. 
134 Tamtéž, s. 63. 
135 Kniha kopií odeslané korespondence z let 1906–1908. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 4., inv.č.: 

2804, č.přír.: 22/76. 
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neprošla, ale chyběl jí jen nepatrný počet hlasů. Bylo to i takto velké mravní vítězství žen 

nad mocí a vlivem, kterým vládl starosta města.“136 

Po velmi příznivých výsledcích kandidátek v zemských volbách odjela Plamínková 

v červnu 1908 na kongres Mezinárodní aliance pro volební právo žen v Amsterodamu jako 

zástupkyně Ženského klubu českého.137 Navázala zde pro české ženské hnutí kontakty 

se sufražetkami z jiných států, včetně předsedkyně Mezinárodní aliance pro volební právo 

žen Carrie Chapman-Catt.  

Vystoupila také na druhém sjezdu českoslovanských žen v Praze. V domácím prostředí 

čelily aktivistky státní perzekuci: kvůli tlaku se od Ženského klubu českého a Výboru pro 

volební právo žen distancoval Ústřední spolek českých žen. Plamínková se rozhodla převzít 

za činnost prvních dvou jmenovaných organizací veškerou odpovědnost.138  

Téhož roku přistoupila rakousko-uherská vláda ke snaze o změnu volebního řádu v reakci 

na kandidaturu Marie Tůmové a Karly Máchové. Nová zákonná úprava měla tentokrát 

jasně vymezit volební právo pouze pro majetné muže a zrušit tak pasivní volební právo 

žen. Jednání o změně legislativy ale zdržovaly parlamentní obstrukce. Plamínková přišla s 

možným řešením krize: krok zpět v podobě nového zákona by zadrželo zvolení ženy do 

zemského sněmu ještě před dokončením novely. Příležitost pro Výbor pro volební právo 

žen představovaly doplňovací volby roku 1912. Plamínková začala s agitací – jejím 

hlavním cílem bylo apelovat na spolupráci stran v otázce ženské kandidatury napříč 

politickým spektrem, aby se tak zajistilo zvolení ženy.  

„Strana svobodomyslná, resp. její výkonný výbor musí kandidovat ženu, spisovatelku 

Vikovou-Kunětickou, v tom případě, jestliže ostatní strany nepostaví mužských 

protikandidátů. Ježto mandát dosavad byl v rukou strany svobodomyslné a s kandidaturou 

pí. V. Kunětické souhlasí strana národně-sociální, dá se s jistotou předpokládati, že ostatní 

strany nepoškodí manifestace za práva žen tím spíše, že trvají na stanovisku rovných práv 

obou pohlaví.“139 

 
136 ŠATAVOVÁ, Františka. F. Šatavová, choť soudce ve Vysokém Mýtě vzpomíná. LA PNP, f. Plamínková 

Františka, kart. 6., inv.č.: 2978–2979, č.přír.: 22/76. 
137 Ženský klub český Praha – Plamínkové Františce, 1 dopis z roku 1908. LA PNP, f. Plamínková Františka, 

kart. 2., inv.č.: 2519, č.přír.: 22/76. 
138 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 461. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
139 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Volební právo žen v Čechách. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 5., 

inv.č.: 2832, č.přír.: 22/76. 
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V dubnu 1912 se v Praze konala manifestace organizovaná Výborem pro volební právo 

žen. S pomocí Plamínkové přijala Národní strana svobodomyslná kandidaturu spisovatelky 

Boženy Vikové-Kunětické. 13. června 1912 kandidátka ve svém volebním obvodu 

skutečně zvítězila, přestože ke vstupu do sněmu nedostala osvědčení. Viková-Kunětická se 

v dopise Plamínkové v říjnu 1912 svěřila s rozčarováním z útoků, jakých se jí po zvolení 

dostávalo: 

„Jsem nadobro otrávená. Pohybuji se svou poctivou duší ve strašlivé špíně, které nedovedu 

ničím čelit. I poměry politické mne naplňují hořkostí. A všecko vůbec.“140 

Současnice Plamínkové se podle Honzákové shodly na tom, že na historickém úspěchu 

zvolení první poslankyně měla největší podíl právě její práce v terénu, diplomatické 

schopnosti a smysl pro politickou práci.141  

„Jen chci konstatovati, že mandát paní Kunětické vyhrála vlastně Plamínková svojí 

úžasnou energií a osobní účastí na volebním zápase,“ podotkla v Knize života Zeminová. 

„Volbou spisovatelky paní Vikové-Kunětické obrátil náš národ na sebe pozornost všeho 

kulturního světa. To byla v dobách politické poroby veliká věc a za tu jsme v prvé řadě 

děkovaly právnickému smyslu a železné nezlomné energii F. F. Plamínkové.“142 

2.4.  Do vzniku republiky 

Postoje Plamínkové týkající se podoby dívčího školství, které promítla do hesla v Ottově 

slovníku naučném, se mezi lety 1910–1914 projevily také ve sporu o gymnázium Minerva, 

v jehož spolku učitelka působila. Hlavním problémem školy byl nedostatek financí při 

stále se zvyšujícím počtu konkurenčních dívčích středních škol: spolkové vedení, které 

roku 1910 prošlo výrazným omlazením, proto situaci vyřešilo změnou koncepce gymnázia 

z klasického na reálné.143  

Plamínková, působící ve spolku jako jedna ze zástupkyň mladší generace, záměr rozšířit 

možnosti dívek podporovala. Narazila však na odpor Elišky Krásnohorské, která špatně 

nesla jakékoliv reformní snahy, a to i přes to, že na škole již pět let nepůsobila. V tisku si 

stěžovala na angažmá Ženského klubu českého ve vedení školy a vnímala jeho snažení jako 

 
140 VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, Božena. Plamínkové Františce: 2 dopisy z let 1912–1913. LA PNP, f. 

Plamínková Františka, kart. 2., inv.č.: 2489–2490, č.přír.: 22/76. 
141 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 65. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
142 Tamtéž, s. 462–463. 
143 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 68–71. 
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urážku zakladatelek. Plamínková, překvapená rozhořčeností Krásnohorské, převzala 

odpovědnost za spor a jeho osobní rovinu odmítla. Z konfliktu nakonec vyšla vítězně 

mladší část spolku, jíž se podařilo prosadit novou koncepci od začátku školního roku 

1910/11. Z osnov tímto krokem vypadla výuka v řečtině, naopak přibyly některé předměty, 

jako byla chemie nebo deskriptiva, a rozšířil se tak vzdělávací potenciál školy.144 

Spory v rámci Minervy ale rokem 1910 nekončily. I přes změnu osnov totiž škola nadále 

trpěla finančními potížemi a žila především z nepravidelných členských příspěvků. O 

předání Minervy do vlastní správy pak projevil zájem pražský magistrát: peněžitou pomoc 

podmiňoval právě postoupením Minervy hlavnímu městu. Plamínková, podobně jako další 

členky spolku, s převzetím nesouhlasila. Změnu vnímala jako krok do minulosti v rámci 

českého dívčího vzdělávání. Zároveň se obávala, že po zapojení magistrátu již nebude 

pozice ředitele Minervy vyhrazena ženě, jak tomu bylo doposud. V červenci 1914 ale došlo 

k definitivní porážce: škola po vleklém sporu skončila v působnosti pražské obce a od 

srpna téhož roku byla přejmenována na Minervu, městské dívčí reálné gymnasium v 

Praze.145 

„Byl to vskutku v principu velký boj za pravdu a svobodu a pokrok ve střední škole. Přes 

to, že proti ideji stála organisovaná moc, byla by Plamínková svým diplomatickým 

smyslem zabránila porážce. Okamžitě postřehla taktickou chybu, jež se stala za její 

nepřítomnosti a napověděla správně její důsledky. Pak tíha zápasu zůstala hlavně na M. 

Tůmové a na těch, kdo službou byly vázány na ústav Minervy. Výsledkem kampaně byla 

přeměna klasického gymnázia Minervy-Krásnohorské v reálné. Plamínkové za trest odňala 

tehdejší radnice městské přídavky.“146 

V roce 1912, během balkánské války, Plamínková odcestovala do Srbska a Bulharska. 

Chtěla poznat životní podmínky žen, které se ocitly uprostřed válečného konfliktu.147 Na 

své výpravě se chtěla odvážit až přímo na frontu, jak napsala v pohlednici Albíně 

Honzákové: „(…) a snad už domů, ač mne to táhne podívat se na bojiště srbské. Tož, 

srdečně tě líbá tvá F.“148 

 
144 Tamtéž. 
145 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 89–90. 
146 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875-1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 69. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990-2991, č.přír.: 22/76. 
147 Tamtéž, s. 107. 
148 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Albíně Honzákové, korespondence do roku 1929. LA PNP, f. Honzáková 

Albína, kart. 3, inv. č.: 87-89, č. přír.: 29/61. 
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Před a během první světové války omezil Ženský klub český, podobně jako jiné spolky, 

svoji činnost. Členky v obavách z vládní perzekuce zničily podle svědectví Zeminové 

množství dokumentů a záznamů o jeho činnosti, aby nepadly do rukou rakouské policii. 

Podle Honzákové dělaly jeho členky „tichou obstrukci“ pořádáním jazykových lekcí a 

opatrně propagovanými přednáškami a diskusemi. Veškerá činnost Ženského klubu českého 

přitom byla podrobena cenzuře a častým kontrolám – dvě z nich se týkaly konkrétně 

samotné Plamínkové.149 

Renesance aktivit Ženského klubu českého nastala mezi lety 1917 a 1918, kdy členky 

zahájily v Praze, Prostějově, Plzni a dalších městech demonstrace proti válce a rakouské 

svrchovanosti. S blížící se porážkou Centrálních mocností ve válce protesty sílily, přestože 

se představitelky Ženského klubu českého dle Zeminové stále vystavovaly stíhání ze stran 

úřadů:  

„Za tmy, hladu a pěšky absolvovaly jsme na sta revolučních projevů v Praze i na venku. 

Mne za revoluční řeč o 1. máji 1918 stíhali u zemského trestního soudu a konfinovali 

venku na vesnici, Plamínkovou vyšetřováním disciplinárním. Před tím jsme společně 

s Plamínkovou a Výborem konaly obrovské schůze žen v Měšťanské besedě na Starém 

městě aj.“150 

6. ledna 1918 podepsali v pražském Obecním domě říšští a zemští poslanci záměr vytvořit 

společně se Slovenskem samostatný stát. Na schůzi sice nechyběla zvolená Božena 

Viková-Kunětická, další ženy však pozvány nebyly. Plamínková proto reagovala přípravou 

ženské schůze na 20. ledna: shromáždění žen však opět zdržel odpor úředníků a 

místodržitel akci dvakrát zakázal. Aktivistkám z Ženského klubu českého, mezi nimiž byly 

vedle Plamínkové také Františka Zeminová, Marie Tůmová i Božena Viková-Kunětická, se 

tak podařilo sejít až 17. února. Plamínková se ve svém projevu věnovala kultuře a kritice 

Rakouska. Schůzi však poznamenala nevraživost Vikové-Kunětické vůči Plamínkové, 

která ji obvinila, že jako nestraník nemá mezi politiky své místo. Navzdory postojům 

Vikové-Kunětické se přední české sufražistky scházely i na následujících schůzích žen 

v Obecním domě a na Střeleckém ostrově.151 

  

 
149 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875-1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 71. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
150 Tamtéž, s. 465. 
151 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 105. 
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Na konci února, těsně předtím než Tomáš Garrigue Masaryk odcestoval do Spojených států 

amerických za účelem vyjednávání o poválečném evropském uspořádání, hovořil budoucí 

prezident s Plamínkovou.  

„Asi 12 dnů před odjezdem prof. Masaryka ciziny (ač nevěděla o jeho plánech) šla ho 

poprosit, aby spojil roztříštěné síly lidové. Budoucnost jí dala i zde za pravdu.“152 

S koncem války a cestou k novému státu Františka Plamínková postupně omezila činnost 

v Ženském klubu českém, jehož vedení převzala Božena Dědinová.153 Pro Plamínkovou byl 

vznik Československa završením mnohaletého úsilí za získání volebního práva, do jehož 

čela se na začátku století postavila. 

„Tak staletá tradice oživená prací nových ženských pokolení připravila příchod 

spravedlnosti. Již před revolucí ženy jsou povolávány v pokrokových stranách 

k význačným funkcím – národní převrat 28. října již pak bez úvah, bez výhrad a bez 

otálení postavil vedle svobodného občana svobodnou občanku!“154 

Jednu z nejvýraznějších tváří boje za volební právo žen čekala další práce. Navzdory tomu, 

že své snažení na poli ženských práv považovala za nadstranické, vstoupila v březnu 1918 

Plamínková do České strany socialistické (národní socialisté) na pozvání předsedy strany 

Václava Klofáče.155 

 

 
152 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 71. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
153 Tamtéž. 
154 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Občanská rovnoprávnost žen. Praha: Státní školní knihosklad, 1920. 
155 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 74. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
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3. Politická činnost Františky Plamínkové 

3.1.  Bez křesla 

Rok 1918 představoval pro Plamínkovou naplnění jednoho z hlavních cílů jejích 

dosavadních veřejných aktivit. Na historicky prvním zasedání Revolučního národního 

shromáždění (RNS) v polovině listopadu se objevilo vyjma bývalých poslanců říšské rady 

a zemského sněmu nově také osm žen.156 

Mandát vzhledem k rychlému sledu událostí nezískaly volbami, nýbrž nominací od 

jednotlivých politických uskupení – jedinou výjimku představovala dříve zvolená Božena 

Viková-Kunětická za Českou státoprávní demokracii. Dvě poslankyně, Boženu 

Ecksteinovou a Františku Kolaříkovou, vyslala do RNS Českoslovanská sociálně 

demokratická strana dělnická. Českou agrární stranu reprezentovaly Anna Chlebounová a 

Ludmila Zatloukalová-Coufalová. Češka Alice Masaryková se stala zástupkyní Klubu 

slovenských poslanců.  Za Českou stranu socialistickou do parlamentu usedly Luisa 

Landová-Štychová a Františka Zeminová.157 

Plamínková, která na programu národních socialistů pracovala od počátku roku 1918 a 

byla nominována i do vedení strany, se však navzdory odpracovaným zásluhám mezi nové 

členky RNS nezařadila. Chybějícího mandátu pro Plamínkovou litovala také Zeminová: 

„Ale když pak se vytvořil Národní výbor, který později se přeměnil v Ústavodárné národní 

shromáždění, boj všech složek byl tak silný, že jsem sama, spoluzakladatelka strany, 

dostala se teprve po dvojím bojovném hlasování kupředu. Na zásluhy žen se brzy 

zapomínalo. Plamínková, která vstoupila do strany na jaře 1918, se do N.S. nedostala. Byla 

to pro ženské hnutí jistě veliká ztráta.“158 

V prvních letech existence Československa, symbolizovaných poválečnou euforií, se 

objevovaly hlasy oslavující finalizovanou rovnoprávnost žen a mužů, podle nichž bylo 

 
156 MUSILOVÁ, Dana. Z ženského pohledu: poslankyně a senátorky Národního shromáždění 

Československé republiky 1918-1939. České Budějovice: Pro Univerzitu Hradec Králové vydal Bohumír 

Němec – Veduta, 2007, s. 32. 
157 Zajímavosti z archivu: První poslankyně v Revolučním Národním shromáždění 1918–1920, c2021. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky, 7. 3. 2018 [cit. 2021-10-20]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1701&z=10859 
158 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 465. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
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další snažení feministek a existence ženských organizací zbytečnou ztrátou času. Jak ale 

během své další práce poznala také Plamínková, ženské hnutí se v meziválečném období 

nadále potýkalo s řadou (nejen) legislativních překážek, které rozvoj ženských práv značně 

brzdily. 

3.2.  Na pražské radnici 

Františku Plamínkovou místo do poslaneckého křesla strana 15. října 1918 delegovala do 

správní komise hlavního města Prahy pod vedením jejího předsedy, JUDr. Přemysla 

Šámala, který v čele dočasně nahradil odcházejícího starostu Karla Groše. Složení komise 

odpovídalo posledním obecním volbám z roku 1911 – jejím úkolem bylo zejména zajistit 

chod města do příštího termínu řádných voleb, prvních v novém státě. Vyjma kolegyně 

Bohuslavy Sokolové, taktéž učitelky, byla Plamínková v komisi jedinou další ženou.159  

Bezprostředně po nástupu do funkce Plamínková požadovala rovné platové podmínky pro 

zaměstnankyně úřadu a pozvolné propouštění pomocných úřednic, které byly na radnici 

přijaty během válečného období. Činnost úřadu bylo podle jejího mínění nutné zefektivnit.  

„F. Plamínková žádala, aby v souhlasu s demokratickým duchem přijata a prováděna byla 

zásada: za stejnou práci stejný plat – aby ženám byl zjednán přístup ke každé práci a ke 

každému oboru práce dle způsobilosti jejich, – aby zatímní a výpomocné síly byly 

přijímány ze zásad stanovených, nikoli z protekce (…).“160 

Novou funkci Plamínková využila k boji proti dosud přetrvávajícímu celibátu učitelek. 4. 

prosince 1918 vystoupila na První zemské konferenci učitelstva svobodného státu jako 

zástupkyně pražských učitelek a apelovala na změnu zákona. Na sjezdu se také setkala 

s prvním československým ministrem školství Gustavem Habrmanem: zdůraznila mu, že 

vlivem změny státního řízení a konsolidace zákonů v příštích měsících se učitelky budou 

vdávat a celibát proto de facto skončí.161  

Tentýž měsíc podala na radnici návrh na zrušení substitučních nákladů pro učitelky, které 

kvůli mateřské dovolené nebudou moci dočasně vykonávat povolení, s nimiž připravovaná 

vyhláška počítala. Spojence mezi politiky našla Plamínková v poslanci Aloisu Konečném, 

který podal legislativní návrh na zrušení celibátu. Společně s Konečným svého cíle dosáhla 

 
159 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 110. 
160 Věstník obecní hlavního města Prahy. Praha: Obec pražská, 1918, 25(24), s. 338. 
161 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 
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v červenci 1919.162 Celibát ukončil zákon 455/19 Sb. se zpětnou platností od listopadu 

1918. Tematika celibátu se však pro Plamínkovou stala bojem po zbytek života: úvahy o 

jeho prospěšnosti totiž zcela nezmizely ani s jeho zrušením. 

Jako hlavní oblast zájmu Plamínkové po celou dobu jejího angažmá ve vedení města se od 

počátku vyprofilovala sociální práce. „V Praze stala se členem chudinské péče, vzala si na 

starost 2 okresy a starala se o bydlení lidu.“163 

Věnovala se především situaci sociálně znevýhodněných matek a jejich dětí. Společně 

s vědkyní a spisovatelkou Julianou Lancovou založila organizaci Československá ochrana 

ženských zájmů, v rámci níž fungovala sociální poradna pro ženy. Plamínková se pod 

záštitou Československé ochrany podílela také na vzniku Domoviny Charlotty 

Masarykové, pojmenované na počest československé první dámy. Útulna pro chudé matky 

našla základnu v novorenesanční vile č. 50 v Dykově ulici v Praze, jejíž přestavbu vedla 

architektka Milada Petříková-Pavlíková, starší sestra Albíny Honzákové.164 Úkolem 

Plamínkové bylo především zajistit projektu prostřednictvím radnice potřebné finance a na 

výstavbu darovala i část vlastních úspor. Podílela se také na činnosti kuchyní Komitétu pro 

společné stravování méně majetného obyvatelstva a na výstavbě Ženských domovů na 

Smíchově, které sloužily jako ubytovna pro svobodné ženy v zaměstnání.165 

V červnu 1919 byla Plamínková zvolena do zastupitelstva v prvních řádných obecních 

volbách a jmenována pedagogickou inspektorkou průmyslových dívčích škol. Nadále však 

působila také ve velkém množství obecních komisí od školské přes osobní a technickou až 

po finanční. Na radnici setrvala až do roku 1925. Brzy po odchodu místo vyměnila za 

senátorský post. „Vytvořila tam pro své nástupkyně mezi volenými členy posici, která jim 

umožňovala spolupráci s muži na základě vzájemné úcty a úcty k ženské práci.“166 

3.3.  Učitelská rada 

Jako stranička Plamínková nezanevřela ani na svou původní profesi a problémy, které i po 

válce trápily členky učitelské obce. V únoru 1919 založila ve spolupráci s Honzákovou 

Volné sdružení učitelek, koncipované jako alternativa k původní Jednotě českoslovanských 

 
162 Tamtéž, s. 58. 
163 Tamtéž, s. 78. 
164 Deset let Čsl. Ochrany ženských zájmů 1919–1929. Archiv hl. m. Prahy, f. Františka Plamínková, kart. 5. 
165 HONZÁKOVÁ, Albína, 1935. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: 

Melantrich, s. 79. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
166 Tamtéž, s. 82. 
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učitelek, z níž vystoupila pro její příliš konzervativní směřování. V roce 1921 se nová 

organizace přeměnila na Sdružení československých učitelek a o pět let později vznikl 

Říšský svaz československých učitelek.167 

Plamínková se stala předsedkyní obou uskupení. Ve spolupráci s Československou obcí 

učitelskou tak byla přítomna u založení Školy vysokých studií pedagogických v Praze, která 

poprvé začala učitelům a učitelkám poskytovat vyšší vzdělání. Podporovala také některé 

školské reformy – zasadila se o vznik kurzů pro pěstounky nebo zlepšení pracovních 

podmínek učitelek v mateřských školách a odborných školách pro dívky.168 

V roce 1922 připravovala Plamínková jako předsedkyně Volného sdružení učitelek 

podklady pro malý školský zákon.169 Legislativní úprava č. 226/1922 Sb. mimo jiné 

povolila učitelkám vyučovat nejen na dívčích, ale i chlapeckých školách, čímž významně 

rozšiřovala jejich pracovní možnosti.  

Podle § 10 odst. 1 „Učitelé a učitelky mohou vyučovati chlapce a dívky na všech stupních 

a druzích škol obecných (ľudových) i občanských. Veškerá místa literních učitelů na 

školách obecných (ľudových) i občanských, chlapeckých, dívčích i smíšených zřizují se 

bez určení pohlaví. Všechny dosavadní systemisace míst na školách těchto výhradně pro 

učitele nebo výhradně pro učitelky pozbývají platnosti“.170  

Plamínková prosadila také vyhrazení ředitelského postu na dívčích školách ženám, jak 

nově vymezoval odst. 4: 

„Při místech správců a ředitelů škol chlapeckých náleží však vždycky přednost učitelům, 

při místech těchto na školách dívčích náleží přednost učitelkám. Místa správců a ředitelů 

škol smíšených rozpisuje se pro volnou kompetenci mužů i žen.“171 

  

 
167 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 89. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
168 Tamtéž, s. 90. 
169 Tamtéž, s. 91. 
170 Poslanecká sněmovna S.R.Č. 1922: Zákon, jímž se mění a doplňuji zákony o školách obecných a 

občanských. Digitální repozitář: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha: 

Parlament České republiky, c2021 [cit. 2021-10-31]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t3478_00.htm 
171 Tamtéž. 

https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t3478_00.htm
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Podle Albíny Honzákové chtěla Plamínková dosáhnout zejména toho, aby rovné pracovní 

postavení žen a mužů bylo (nejen) novými generacemi vnímáno jako přirozené a 

samozřejmé, čemuž napomáhal právě vyrovnaný poměr ředitelů a ředitelek a smíšené 

učitelské sbory.172 

3.4.  Ženská národní rada 

V roce 1923 Plamínková založila společně se sestrami Albínou a Annou Honzákovými a 

Eliškou Vozábovou Ženskou národní radu (dále ŽNR). O ustanovení organizace, která by 

zastřešovala všechny dosud existující ženské spolky, Plamínková uvažovala už od roku 

1910.173 K aktivitě ji počátkem 20. let přimělo zejména přijetí nové československé ústavy 

v únoru 1920 a vágní formulace § 106 hlavy páté říkající, že „výsady pohlaví, rodu a 

povolání se neuznávají“174, namísto feministkami požadované jasné deklarace rovnosti 

obou pohlaví. Ústava však platila až do roku 1948, kdy byla nahrazena novou. 

Ženy přitom nadále čelily diskriminaci v zaměstnání nebo hlasům požadujícím 

znovuzavedení celibátu. Ženské listy například v únoru 1923 otiskly text s názvem Neblahý 

feminismus, podle něhož zrušení celibátu „korumpuje muže“ a samostatná práce žen na 

úřadech a ve službách je škodlivá a nežádoucí.175 

Tentýž měsíc nechala Plamínková schválit stanovy ŽNR a na duben svolala ustavující 

schůzi. ŽNR pracovala podobně jako její ekvivalenty v zahraničí či starší organizace 

Mezinárodní aliance pro volební právo žen pod vedením Carrie Chapman-Catt. Sídlem 

ŽNR se stal Kinský palác na Staroměstském náměstí v Praze.176  

Hlavním cílem ŽNR bylo „uvésti rovnoprávnost žen, zaručenou ústavou, v životní praxi, 

zabezpečiti ji a působiti, aby organisace a činnost všech orgánů veřejných brala 

spravedlivý zřetel na mateřský úkol ženin“177. ŽNR za tímto účelem působila jak směrem 

 
172 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 92. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990-2991, č.přír.: 22/76. 
173 Tamtéž, s. 94. 
174 Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha: Parlament České republiky, c2021 [cit. 2021-12-26]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
175 Ženská národní rada – Praha. Tisky a výstřižky: o činnosti Ženské národní rady. LA PNP, f. Ženská 

národní rada, kart.: 1, č. inv.: 1551–1557, č. přír.: 22/76. 
176 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 134. 
177 HONZÁKOVÁ, Albína, 1935. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: 

Melantrich, s. 95. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
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k veřejnosti, pro níž pořádala širokou škálu osvětových akcí a přednášek, tak směrem 

k vládě a parlamentu, kde prosazovala lepší podmínky pro ženy.  

Komunikaci s veřejností zajišťoval tiskový odbor ŽNR, pod nímž vycházel časopis Ženská 

rada. ŽNR udržovala také četné styky se zahraničím a Mezinárodní ženskou radou, v níž 

Plamínková získala pozici místopředsedkyně (viz. oddíl 3.6). 

ŽNR pracovala prostřednictvím jednotlivých odborů, mezi něž patřil například odbor 

Vzdělání a výchova, odbor Vnitřní svoboda ženina zabývající se teoretickými otázkami 

feminismu, odbor Matka a dítě nebo odbor Žena v zákonech a veřejných řádech.178 

Nejvýraznější osobností posledně jmenovaného se stala Milada Králová-Horáková, s níž se 

ještě jako se studentkou práv Plamínková seznámila v Ženském klubu českém v roce 1924. 

Odbor aktivně prosazoval úpravu rodinného práva v rámci novelizace občanského 

zákoníku (viz. oddíl 3.5). Úspěchem ŽNR bylo přijetí alimentačního zákona z roku 1930, 

který upravoval podmínky pro nemanželské děti a svobodné ženy.179  

V dubnu 1934 se Králová-Horáková společně s Plamínkovou zúčastnila ve vysílání 

Československého rozhlasu polemiky s filozofem Emanuelem Rádlem, který ve svých 

publikacích Proti takzvané sociální indikaci (1932) a O ženském hnutí (1933) kritizoval 

feministky jako podněcovatele genderového konfliktu a ostře se vymezil proti interrupcím. 

Rozhořčená Plamínková Rádla k diskusi sama vyzvala, obě ženy však na úvod uznaly jeho 

argumenty o významu péče pro životy žen a polemika tak nevyzněla ve prospěch ŽNR.180 

Navzdory důležité pozici Horákové-Králové náležela hlavní odpovědnost za činnost ŽNR i 

nadále Plamínkové. Finanční podporu pomáhala zajišťovat mimo jiné organizováním 

každoročních koncertů – na podzim 1929 se ho zúčastnil také prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk a ŽNR tak zaštítil svou přítomností, jak Plamínková informovala v dopise 14. 

října 1929 neznámou adresátku:  

 
178 Ženská národní rada – Praha. Tisky a výstřižky: o činnosti Ženské národní rady. LA PNP, f. Ženská 

národní rada, kart.: 1, č. inv.: 1551–1557, č. přír.: 22/76. 
179 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 95. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
180 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Iluze spásy: české feministické myšlení 

19. a 20. století. České Budějovice: Veduta, 2011, s. 218–220. 
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„Vážená paní profesorko, víte, že p. prezident Masaryk přijde na náš koncert? Nemáte 

radost s námi? Vždyť to znamená, že se staví za nás! Nyní jde o to, aby byl sál – 

přeplněný! Aby tam byla ženská mládež! Aby jej viděla – a on ji!“181 

Vzhledem k tomu, že ŽNR sídlila v Praze, začala v rámci Československa Plamínková 

zakládat Kluby Ženské národní rady, které působily ve větších městech republiky a 

pomáhaly rozšiřovat členskou základnu. Členy ŽNR se mohli stát jednotlivci i organizace. 

Mezi nejvýznamnější členy z řad organizací patřil Ženský klub český, který po ŽNR 

převzal zejména drobnější přednáškovou a osvětovou činnost.182 

V prosinci 1937 uvažovala Plamínková o odchodu z čela ŽNR. Vedla ji k tomu především 

práce v senátu a související stranické povinnosti, jak uvedla v dopise pro Albínu 

Honzákovou: 

„Ostatně jsem udělala nové aranžmá svého života. Vzdala jsem se předsednictví v Ženské 

národní radě, abych mohla se více věnovat politice. Myslím, že musím v politice udělat 

něco pořádného – to je ctí žen, nejen ctí mou, aby to tak bylo.“183 

Rozhodnutí nicméně Plamínková přehodnotila: ve vedení ŽNR zůstala až do roku 1942. 

Její dlouholetou práci pro nejvýznamnější prvorepublikovou ženskou organizaci tak 

přerušilo až zatčení.  

3.5.  Senátorka Plamínková 

V listopadu 1925 se konaly předčasné volby do senátu Národního shromáždění. 

Plamínková v nich kandidovala za pražský obvod na pátém místě kandidátky a do 

parlamentu tentokrát skutečně zamířila. Svůj mandát obhájila také ve volbách roku 1929 a 

1935 – jako senátorka za národní socialisty působila až do roku 1939, kdy byl senát 

oficiálně rozpuštěn (viz. oddíl 3.6).  

  

 
181 Ženská národní rada – Praha. Nezjištěné: 1 dopis z roku 1929. LA PNP, f. Ženská národní rada, kart.: 1, 

č. inv.: 1526, č. přír.: 22/76. 
182 Ročenka Ženské národní rady. Praha: Josef Loh, 1924, 2(1), s. 2. Archiv hl. m. Prahy, f. Františka 

Plamínková, kart. 5. 
183 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Honzákové Albíně. Korespondence z let 1907–1942. LA PNP, f. Honzáková 

Albína, kart.: 3, č. inv.: 496–729, č. přír.: 22/76. 
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Plamínková se stala členkou množství senátních výborů. Pracovala ve výboru národo-

hospodářském, rozpočtovém, sociálně-politickém, kulturním, zahraničním a ve výboru pro 

otázky sociálního a starobního pojištění.184 

Svou první řeč na půdě senátu pronesla Plamínková 19. května 1926. Týkala se návrhu na 

zavedení pevných agrárních cel, které prosazovala Agrární strana kvůli sílící konkurenci 

zámořského dovozu obilí a následné odbytové krizi. Plamínková v řeči agrární cla ostře 

kritizovala jako prostředek, který povede ke zdražení potravin a následně dalších komodit 

pro obyčejné občany, ale zahraniční konkurenci účinně nezabrání. Argumentovala přitom 

mimo jiné vývojem v automobilovém průmyslu, kde podle ní vysoká cla na automobily 

z dovozu (především ze Spojených států amerických) zisku československých automobilek 

nepomohla.185  

„My si patrně postavíme hlavu a půjdeme dále tou cestou: na jednom autu neb l q obilí 

vydělati tolik, abychom mohli vésti hospodářství způsobem, jak je vedli naši otcové. Nic 

námi nepohne, abychom se snažili o velký obrat, malý zisk. To je zásadní rozdíl mezi 

námi. Musíme říci, že považujeme tento váš postup za neschopný vývoje a proto za 

krátkozraký a hospodářsky záhubný.“186 

Problém podle ní bylo nutné řešit komplexně, například zmodernizováním a zefektivněním 

zemědělské výroby. Problematice cel věnovala Plamínková také další řeč 21. června. 

Navzdory snahám národních socialistů však byla zemědělská cla v červnu 1926 přijata. 

Zásadní oblastí zájmu byla pro Plamínkovou reforma rodinného práva, na níž se podílela 

s kolegyněmi z ŽNR. Na českém území po vzniku republiky dosud platil ABGB187, na 

Slovensku se pak oblast občanského práva řídila zvykovým uherským právem: výsledkem 

byl v Československu vznik právního dualismu.  

  

 
184 Výbory. Digitální repozitář: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha: Parlament 

České republiky, c2021 [cit. 2021-11-5]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/rejstrik/vybory.htm 
185 Středa 19. května 1926: 22. schůze. Digitální repozitář: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky [online]. Praha: Parlament České republiky, c2021 [cit. 2021-10-31]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/stenprot/022schuz/s022014.htm 
186 Tamtéž. 
187 Všeobecný zákoník občanský, viz. oddíl 1.2. 

https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/rejstrik/vybory.htm
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/stenprot/022schuz/s022014.htm
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Od roku 1920 se možnou novelizací občanského práva zabýval subkomitét pro reformu 

rodinného práva v rámci ministerstva spravedlnosti. V rámci subkomitétu však nepůsobily 

žádné ženy. První návrh novely, uveřejněný subkomitétem v roce 1924, prakticky neměnil 

postavení žen v rodině platné pod ABGB.188 

ŽNR se proto do problematiky vložila prostřednictvím odboru Žena v zákonech a 

veřejných řádech. Hlavní část práce připadla Miladě Horákové-Králové a právničce Marii 

Svozilové. ŽNR se při vypracovávání vlastního návrhu novely inspirovala v zahraničí a 

požadovala mimo jiné rovnost obou pohlaví v manželství, při výchově dětí a 

zrovnoprávnění nemanželských dětí. Materiál Plamínková neúspěšně předložila 

ministerstvu spravedlnosti. Subkomitét navrhl další vlastní verzi zákona v roce 1926, ŽNR 

ale legislativu opět kritizovala jako diskriminační. Zorganizovala proto veřejnou Anketu 

pro reformu rodinného práva, na jejímž základě postavila další návrh novely z roku 

1931.189 

V květnu 1937 vláda navrhla další verzi občanského zákoníku, která se tentokrát 

rodinnému právu nevěnovala vůbec. ŽNR reagovala schůzí za účasti poslankyň a senátorek 

Národního shromáždění, na níž se proti podobě novely ostře vymezila. Plamínková 

spatřovala jeden z hlavních problémů ve zmiňované absenci žen v subkomitétu, a to 

navzdory tomu, že v Československu již ve 30. letech působila řada právniček. Opakovaně 

kritizovala státní instituce za to, že kapacit právniček dostatečně nevyužívají. Vleklé 

diskuse o občanském zákoníku však přerušilo dění v Evropě a zejména Mnichovská 

dohoda v září 1938. Nový zákon tak Československo přijalo až v roce 1950.190 

Za ženská práva Plamínková v senátu bojovala také v dalších oblastech. Protestovala proti 

zákonům č. 103/26 Sb. a 104/26 Sb., které se pokoušely vzkřísit celibát učitelek a platové 

nerovnosti ve státní správě. Zejména ve 30. letech sílily pod tíhou hospodářských 

problémů snahy o propouštění vdaných žen a vyšší zdanění pracujících manželů oproti 

zaměstnaným jednotlivcům, které se týkalo i pracovníků v penzi. Jedním z argumentů 

přitom byla vysoká cena práce žen z důvodu nároku na mateřskou dovolenou. ŽNR 

prostřednictvím Plamínkové rozesílala na ministerstva připomínky a deputace žen. Zákon 

 
188 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 157–158. 
189 Tamtéž, s. 161. 
190 Tamtéž, s. 247–249. 



46 
 

o celibátu se podařilo zastavit, legislativa týkající se platů ale mezi zákonodárci prošla.191 

Své rozhořčení Plamínková reflektovala v nepředneseném projevu určeném senátorům: 

„Řeknete: Je to jen méně jemný způsob, aby provdaná žena uvolnila místo jinému. Nebudu 

vykládat, jaké je to zasahování do celého života těchto manželů a že se jde tím až na kořen 

svobody osobní ženiny.  

Ale proč tedy byli postiženi manželé-pensisté, kteří už nemohou nijak změniti svého osudu 

a odpočítat si něco z poctivě odsloužených let, a ještě k tomu: Tyto srážky manželů podle 

nařízení mají být trvalého rázu! Tu tedy nešlo o úsporu, o nic jiného, než postižení 

pracujících žen.“192 

Vyjma senátní práce zvládala Plamínková také další aktivity. Od roku 1930 působila jako 

inspektorka věznice v Řepích.193 V březnu 1932 iniciovala z popudu prezidenta Tomáše 

Garrigua Masaryka založení Společnosti Boženy Němcové. Prezidentská kancelář za tímto 

účelem věnovala 100 tisíc korun a správou organizace pověřila právě Plamínkovou. 

Společnost měla uctít památku Boženy Němcové: na zakládající schůzi v sále Ženského 

klubu českého ve Smečkách nechyběly kromě Plamínkové také další politické osobnosti, 

jako byli poslanci Václav Klofáč nebo František Tomášek.194 

Zásadním obdobím politické práce Plamínkové byl konec 30. let charakteristický 

stupňující se agresí hitlerovského Německa vůči Československu. Jako senátorka a hlava 

ŽNR Plamínková aktivně vystupovala proti politice appeasmentu jak na domácí, tak 

zahraniční půdě. S blížícím se postoupením pohraničí Německu se ŽNR pod vedením 

Plamínkové mobilizovala: členky organizace vyzývaly světové politiky, včetně britského 

premiéra Nevilla Chamberlaina a francouzského premiéra Édouarda Daladiera, 

k odpovědnosti a pomoci Československu.195  

„Avšak psaly jsme i těm, již pracovali pro nás: Edenovi, Atleemu, Kerillisovi a ovšem též 

všem ženám, o nichž jsme věděly, že pomohou, jak budou moci. Zapřísahaly jsme 

 
191 Ročenka Ženské národní rady. Praha: Josef Loh, 1924, 2(1), s. 11. Archiv hl. m. Prahy, f. Františka 

Plamínková, kart. 5. 
192 Shlukem okolnosti se stalo…nepřednesený projev v Senátě, 3 s., tisk 1. 1935. Archiv hl. m. Prahy, f. 

Františka Plamínková, kart. 2. 
193 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 80. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
194 Dopis adresovaný pí. Červené, 23.8. 1965. Založení společnosti Boženy Němcové 5.3. 1932. Archiv hl. m. 

Prahy, f. Františka Plamínková, kart. 2. 
195 MALÍNSKÁ, Iréna. Ženská národní rada proti Mnichovu. Rada žen. Praha: Rada československých žen, 

1945, 1(10). Archiv hl. m. Prahy, f. Františka Plamínková, kart. 5. 
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prezidenta Roosevelta, aby nedopustil křivdy, jež již již se stávala skutečností, psaly jsme 

paní Rooseveltové. Paní Chapman-Catt, osobní přítelkyně pí Plamínkové, která kdysi ji též 

k presidentovi Spojených států uvedla, zašla k němu jejím i naším jménem.“196 

12. září 1938 Plamínková v rozhlase vyslechla projev Adolfa Hitlera, v němž německý 

kancléř obvinil prezidenta Edvarda Beneše ze lži o tom, že německá armáda postupuje 

proti Československu. 14. září 1938 proto Hitlerovi odeslala otevřený dopis, v němž se 

vymezila proti jeho výrokům a Beneše se zastala, přestože se tím vystavila nebezpečí 

perzekuce: 

„Pane kancléři, v řadě nesprávností, jež jste vyslovil ve své pondělní řeči a jež jsou 

vysvětlitelny jen historickými a národopisnými omyly, dotkl jste se těžkou urážkou našeho 

prezidenta Dr. Beneše. I tato urážka snad je vysvětlitelnou nedostatkem informací, jimž 

podléhá diktátor, jehož okolí jej informuje toliko o věcech, které jsou ve směru jeho přání. 

(…) Jako poctivá demokratka považuji za svoji lidskou povinnost Vám, pane kancléři, 

napsati tato slova s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile ‚pravda vítězí‘.“197 

3.6.  Reprezentace v zahraničí 

Plamínková ve 20. a 30. letech pokračovala také v upevňování mezinárodních vztahů, 

které navázala již v čele Výboru pro volební právo žen. Do zahraničí jezdila pod záštitou 

ŽNR i jako československá senátorka. 

„Fakt, že při své nekompromisnosti, která je všeobecně zdůrazňována v těch projevech – 

dovedla získat tolik a tak různých temperamentů a názorů na různých polích pracovních a 

soustředit je k tomu kterému cíli je dokladem, že Plamínková je i velký talent 

diplomatický,“198 zdůraznila v Knize života Albína Honzáková. 

Plamínková se postupně dostala do předsednictva Mezinárodní ženské rady, Mezinárodní 

aliance pro volební právo žen, Mezinárodního sdružení výdělečně činných žen a komise 

Open Door, která se od roku 1926 zasazovala o rovné ekonomické příležitosti pro ženy.199  

  

 
196 Tamtéž. 
197 Dopis předsedkyně Ženské národní rady kancléři Hitlerovi, opis. 14.9. 1938. Archiv hl. m. Prahy, f. 

Františka Plamínková, kart. 1. 
198 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 86. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
199 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 176–177. 
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V říjnu 1923 odjela do Bukurešti na zakládající schůzi Malé ženské dohody, organizace, 

která spojovala ženy z bývalého Rakouska-Uherska. Společně s Eliškou Purkyňovou a 

Marií Tůmovou dále působila v jejím předsednictvu. V roce 1927 se pod záštitou 

Plamínkové konala jedna z konferencí Malé ženské dohody v Praze.  

Během 20. let Plamínková podnikla množství dalších zahraničních výjezdů, jako byl 

kongres Mezinárodní ženské rady v Londýně na jaře 1924, konference Malé ženské dohody 

v Bělehradě roku 1926, kongres Mezinárodní aliance pro volební právo žen v Paříži 

v květnu téhož roku, kde promluvila na půdě Sorbonny, nebo kongres Mezinárodní aliance 

pro volební právo žen v Berlíně v červnu 1929.200 

V květnu 1925 se Plamínková vydala cestu do Spojených států amerických na schůzi 

Mezinárodní ženské rady ve Washingtonu. Společnicí jí byla Albína Honzáková, v hlavním 

městě se však k ženám připojily také národně-socialistická poslankyně Růžena Pelantová, 

publicistka českého původu Anna Čapková-Vostrovská a profesorka Šárka B. Hrbková 

z New Yorku. Kongres se zabýval širokou škálou témat od nově přijaté Charty práv dítěte 

přes otázku míru až k volebnímu právu žen. Plamínková s Honzákovou navštívila také 

banket v Bílém domě za účasti prezidenta Calvina Coolidge. Z Washingtonu Honzáková 

s Plamínkovou odcestovaly do New Yorku na setkání s F. D. Rooseveltem a následně se 

zdržely v Chicagu.201  

Poslední zastávkou cesty po Spojených státech bylo Los Angeles, kam Plamínková přijela 

na pozvání inspektorky mateřských škol Madilene Veverkové: 

„Pořádaly se automobilové výlety do okolí města, vyjížďky do pobřežních míst a 

sousedních měst. Vycházky do hor a filmových ateliérů poskytovaly hojné rozptýlení. (…) 

Při čaji, který paní Fricle pořádala ve svém domě, promluvila paní senátorka Plamínková 

k četným hostům. Vypravovala jim o politické situaci své země a co tento nový národ činí 

pro ženy a děti. (…) Mluvila slušně anglicky, ale kdykoli jí v jejích přednáškách 

nedostačoval anglický slovník, byla jsem tlumočnicí.“202 

  

 
200 Tamtéž, s. 285. 
201 Tamtéž, s. 146–150. 
202 VEVERKOVÁ, Madilene. Senátorka Plamínková v Kalifornii: článek. LA PNP, f. Plamínková Františka, 

kart.: 6, inv.č.: 2982, č.přír.: 22/76. 
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V květnu 1928 se Plamínková účastnila kongresu Mezinárodní ženské rady v Edinburghu. 

S předsedkyní Mezinárodní ženské rady Ishbel Hamilton-Gordon, lady Aberdeen, se 

seznámila již na výjezdu do Londýna, teprve v Edinburghu ale blíže poznala a ocenila její 

práci, jak popsala v dopise pro Honzákovou: 

„Lady vzbudila moji úctu poprvé, když jsem zjistila, že pracuje ohromně na Mezinárodní 

ženské radě do noci, že vše projde její rukou, že vše sleduje atd.“203 

V zahraničních cestách pokračovala Plamínková také ve 30. letech. Každoročně několikrát 

navštěvovala Ženevu, kde debatovala o udržení míru a nutnosti odzbrojení. Další destinace 

zahrnovaly Vídeň, Brusel, Curych nebo Stockholm.204  

V roce 1931 ji československá vláda poprvé vyslala na konferenci Společnosti národů 

(dobově Svaz národů). Do té doby ve Společnosti národů za Československo nepůsobily 

žádné ženy vzhledem k tomu, že země neměla ženské diplomaty – Plamínková se v senátu 

zasazovala o to, aby alespoň ženská témata nebyla probírána bez jejich přítomnosti.205  

Jako zástupkyně vlády se účastnila práce v sociální komisi, komisi péče o dítě a zabývala 

se také otázkou státní příslušnosti vdaných žen.206  

Zahraniční práce byla pro Plamínkovou z důvodu hrozící německé agrese obzvlášť 

podstatná v druhé polovině 30. let. V květnu 1938 spoluorganizovala Konferenci pro 

mravnost v mezinárodních stycích v Marseille jako reakci na zábor Rakouska. Delegáti zde 

společně odmítli nacismus a fašismus a vyslovili se pro úctu k demokracii. Před hrozbou 

nacistické ideologie Plamínková varovala také na dalších sjezdech, jako byly konference 

Mezinárodní ženské rady v Edinburghu, Open Dooru v Cambridge nebo kongres 

Výdělečně činných žen v Budapešti.207  

  

 
203 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Honzákové Albíně: 86 dopisů, 34 dopisnic, 61 pohlednic, 3 fotografie, 6 opisů 

korespondence z let 1907–1942. LA PNP, f. Honzáková Albína, kart.: 3, č. inv.: 496–729, č. přír.: 22/76. 
204 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 157–158.  
205 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 113–114. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
206 Tamtéž. 
207 MALÍNSKÁ, Iréna. Ženská národní rada proti Mnichovu. Rada žen. Praha: Rada československých žen, 

1945, 1(10). Archiv hl. m. Prahy, f. Františka Plamínková, kart. 5. 
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3.7.  Za Protektorátu Čechy a Morava 

V březnu 1939, po okupaci Československa nacistickým Německem a vzniku Protektorátu 

Čechy a Morava, rozpustil prezident Emil Hácha na nařízení Berlína Národní 

shromáždění. Plamínková tak přišla o pozici senátorky. V nově ustaveném Národním 

souručenství, které v Protektorátu Čechy a Morava fungovalo jako jediné oficiální 

politické uskupení, zpočátku ženy působit nesměly. Rozhodující pro vstup byl vyjma 

mužského pohlaví také árijský původ a věková hranice 21 let.208 Pro Plamínkovou 

představovalo nové uspořádání nepřijatelný návrat do dob, kdy byly ženy vynechány 

z politického života. Háchovi proto složení Národního souručenství vytkla 23. března 

v dopise: 

„Cítím nesmírnou historickou odpovědnost za to, jak je postupováno v nových poměrech 

vůči ženám, a proto v plné důvěře ve Vaši spravedlnost Vás prosím: nedopusťte, aby ženy 

v těchto těžkých dobách byly bez ženských zástupců jak v politické straně, tak ve všech 

institucích, jež budou určovati osud národa, nedopusťte, aby historická politická 

rovnoprávnost žen s muži, a tedy jejich spolupráce, byla přerušena!“209 

Podobně se společně s dalšími členkami ŽNR vyjádřila také v korespondenci s předsedou 

Národního souručenství, agrárníkem Adolfem Hrubým. Navzdory snažení Plamínkové a 

jejích spolupracovnic se podle Hrubého měly ženy realizovat pouze v dobrovolných 

spolcích. Nebyla totiž omezována jejich hospodářská či kulturní činnost, což předseda 

považoval za dostatečné.210  

V květnu 1939 obdržela Plamínková coby předsedkyně ŽNR protektorátní cestovní pas. 

Umožnil jí tak dále cestovat na konference ženských organizací a účastnit se 

mezinárodního dění. Poslední oficiální cestu za hranice vykonala v červenci 1939 do 

dánské Kodaně na konferenci Mezinárodní aliance pro volební právo žen. Navzdory 

možnosti setrvání v exilu se ale vrátila do vlasti.211 

  
 

208 PONECOVÁ, Andrea. Adolf Hrubý a Národní souručenství. Sborník archivu bezpečnostních složek 

[online]. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010(8), s. 175 [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: 

https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik8-2010/kap08.pdf 
209 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Háchovi Emilu: 1 kopie dopisu z roku 1939. LA PNP, f. Plamínková 

Františka, kart.: 2, inv.č.: 2542, č.přír.: 22/76. 
210 PONECOVÁ, Andrea. Adolf Hrubý a Národní souručenství. Sborník archivu bezpečnostních složek 

[online]. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010(8), s. 175 [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: 

https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik8-2010/kap08.pdf 
211 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014, s. 262–264. 

https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik8-2010/kap08.pdf
https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik8-2010/kap08.pdf
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V březnu 1940 byl povolen vstup žen do Národního souručenství. Ženy však nadále 

nesměly zřídit vlastní ženský odbor a záběr jejich aktivit měl stále zahrnovat především 

sociální, výchovnou a kulturní oblast. Svoje postoje a kroky měly ženy v rámci Národního 

souručenství konzultovat a koordinovat s mužskými kolegy a jejich pole působnosti 

zůstávalo značně omezené. Plamínková reagovala protestní peticí adresovanou prezidentu 

Emilu Háchovi, její snažení ale nebylo úspěšné.212 

Během trvání Protektorátu Čechy a Morava Plamínková zůstávala v čele ŽNR, přestože se 

tak vystavovala útokům. Podle Evy Uhrové byl jedním ze tří důvodů válečného osudu 

Plamínkové článek aktivistického novináře Karla Wernera v Poledním listu z února 1942, 

v němž Plamínkovou vyzval k odchodu z čela ŽNR, aby tak uvolnila pozici mladší a 

proněmecky orientované kandidátce.  

Werner jí zároveň vytkl neúčast na sbírce oblečení pro německé vojáky na východní frontě. 

Fakt, že Plamínková veřejně nepodpořila nacistický režim, považoval za nepřijatelný 

projev tichého vzdoru. Vyzval jí proto k deklarování loajality Německu: jeho apel však 

Plamínková ignorovala.213 Na Wernerovu vinu poukázala v červenci 1945 ve stati pro 

Svobodné slovo Františka Zeminová: 

„My ženy nár. soc. i vedení strany žádáme spravedlnost! Ničema, který tolik nejlepších 

našich lidí hnal gestapákům do rukou a který také přímo ukazoval na senátorku 

Plamínkovou vrahům národa – prodejný žurnalista Karel Verner214 – je dosud naživu.“215 

Plamínková se nadále plně věnovala práci v ŽNR, přestože se její aktivity ocitly pod 

policejním dohledem. K optimismu a důsledné práci v dopise z února 1942 vyzývala také 

své následovnice a kolegyně z ŽNR: 

„Vidíte, dcerušky moje: Pro tuto práci nepotřebujeme mnoho, potřebujeme jen vídat a 

stýkat se, vzájemně si rozumět nebo vyjasňovat si věci – to můžeme dělat, jakmile zase 

jsou povoleny schůze. (…) Jestliže v tomto nepokročíme, pak skutečně jsme zahodily 

hřivnu, která měla a mohla pro nás všecky býti ŽNR!“216 

 
212 Tamtéž, s. 268. 
213 Tamtéž, s. 275–277. 
214 Přímá citace uvádí jméno novináře v tomto tvaru. V současné literatuře je běžná varianta Werner, mimo 

citaci jsem proto použila tvar novější. 
215 ZEMINOVÁ, Františka. Tragická smrt. s. F. Plamínkové. Svobodné slovo. Praha: Melantrich, 1945, 1(7). 

Archiv hl. m. Prahy, f. Františka Plamínková, kart. 3. 
216 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Ženské národní radě – Praha. 6 dopisů z let 1919–1942. LA PNP, f. 

Plamínková Františka, kart.: 3, inv.č.: 2735–2740, č.přír.: 22/76. 
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Druhým důvodem byl zmiňovaný dopis Adolfu Hitlerovi ze září 1938 a zároveň fakt, že 

Plamínková jako příznivkyně prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše a 

známá feministka patřila ke skupině lidí, které nacistická ideologie vytyčila jako nepřátele. 

Definitivní ránu však Plamínkové uštědřil teprve Volksgericht, německý Lidový soudní 

dvůr.  

Říše ustavením Volksgerichtu vyřešila nedostatek vlivu na dosavadní justici v roce 1934 – 

o dva roky později se stal řádným soudem. Volksgericht měl mimo jiné pravomoci 

k rozhodování o popravách: počet jím vynesených rozsudků smrti postupně narůstal až do 

konce války.217 

Plamínková byla k Volksgerichtu předvolána na jaře 1942, v období probíhající 

heydrichiády. Soud po ní znovu požadoval prohlášení věrnosti a loajality. Jako osobnost 

známá a vážená na mezinárodním poli totiž Plamínková pro režim představovala cennou 

trofej. Odmítnutím požadavků Volksgerichtu se Plamínková vědomě ohrozila na životě, 

nechtěla se ale zpronevěřit ideálům první republiky. Poslední týdny svého života, kdy 

čekala na zatčení, využila k setkání s kolegyněmi z Ženského klubu českého a Albínou 

Honzákovou.218  

Gestapo Plamínkovou zadrželo v červnu 1942. 11. června ji nechalo odvézt do věznice na 

pražském Pankráci, kde sdílela celu s lékařkou a členkou protinacistického odboje 

Zdenkou Nedvědovou-Nejedlou. O tři dny později byla společně s dalšími vězni včetně 

redaktorky Ženského obzoru Anny Ziegloserové (viz. oddíl 1.5) převezena do Malé 

pevnosti v Terezíně, kde se setkala také s Miladou Horákovou.  

28. června Plamínkovou za doprovodu velitele gestapa ve věznici na Pankráci Paula Soppy 

nacisté odvezli do Kobyliské střelnice, kterou využívali jako popraviště.219  

Františka Plamínková byla pod záminkou údajné velezrady zastřelena 30. června 1942.220 

Je pohřbena v rodinné hrobce Plamínkových na Olšanských hřbitovech v Praze. Dům 

Plamínkové v Dolních Mokropsech věnovala její sestra Marie Vinklářová Společnosti F.F. 

Plamínkové, založené roku 1945. O dva roky později byla v pražských Holešovicích 

odhalena pamětní deska Plamínkové, u níž se na výročí její úmrtí pravidelně scházely 

 
217 TAUCHEN, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933–1945. Brno, 2009. 207 s. Disertační 

práce (PhD.). 
218 UHROVÁ, Eva. Po stopách šesti žen. Praha: Mediasys, 2020, s. 284–285. 
219 Tamtéž, s. 287. 
220 Tamtéž. 
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bývalé kolegyně z ŽNR včetně Antonie Maxové, Věry Vostřebalové nebo Vlasty 

Petránkové-Koušové.  

„Skláníme se u desky na domě, ve kterém tvořila a bojovala za naše lepší příští! Skláníme 

se před její památkou v nejhlubší úctě a lásce, skláníme se před naší učitelkou a hrdinkou, 

senátorkou Františkou F. Plamínkovou! Kéž ji národ nikdy nezapomene,“221 uvedla 

poslední jmenovaná u památníku Plamínkové v roce 1969. 

Plamínková obdržela v listopadu 1949 od prezidenta Klementa Gottwalda in memoriam 

Zlatou hvězdu Řádu za svobodu jako účastník boje za národní osvobození.222 

 
221 PETRÁNKOVÁ-KOUŠOVÁ, Vlasta. Vzpomínka na senátorku F.F. Plamínkovou. LA PNP, f. 

Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2969, č.přír.: 22/76. 
222 Řády, vyznamenání, medaile 1928–1949. Archiv hl. m. Prahy, f. Františka Plamínková, kart. 1. 
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4. Publicistická činnost Františky Plamínkové 

4.1.  Charakteristika a cíle tvorby 

Vyjma rolí učitelky, aktivistky za práva žen a političky se Františka Plamínková téměř po 

celou dobu svého veřejného působení uplatnila také jako publicistka a novinářka. Úspěch 

ženského hnutí a zejména cíl přesvědčit ženy, že by se měly domáhat zrovnoprávnění 

s muži, totiž do velké míry závisel na jeho propagaci v tisku (viz. oddíl 1.5). Jako jedna 

z předních českých feministek si byla Plamínková této skutečnosti dobře vědoma. 

Povahu publicistické činnosti Plamínkové popsala v únoru 1935 na stránkách časopisu 

Ženská rada jeho šéfredaktorka Věra Urbanová.  

„F. F. Plamínková přinášela si do této práce všechny vlastnosti, které karakterisují dobrého 

novináře: smysl pro aktualitu a konkretnost, bystrost postřehu a úsudku, teplý vztah 

k životní skutečnosti a úsilí zachytit ji v její bohaté a složité plnosti.“223 

Urbanová dále vyzdvihla smysl Plamínkové pro etiku a morálku, který promítala do svých 

textů. V pojetí Plamínkové šlo především o věrnost masarykovským ideálům demokracie, 

která se odrážela také v jejím politickém působení. 

„Ale vedle těchto vlastností je v její publicistické činnosti více než jen tyto předpoklady 

dobré žurnalistické práce: je v ní oddanost ideji, nesmlouvavá čestnost a statečnost 

projevu, etické cítění, jimiž řídila své vztahy k lidem a věcem, a jež ji vedlo vždy k tomu, 

aby pod složitým povrchem životního dění nacházela vyšší řád a vnitřní zákonnost.“224 

Novinářskou tvorbu Františky Plamínkové lze rozdělit do několika samostatných kategorií. 

První z nich obsahuje texty uveřejňované v ženských časopisech a denním tisku, věnované 

zejména aktuálním problémům a potřebám ženského hnutí a společenskému postavení žen. 

Častým žánrem, který Plamínková v těchto periodikách uplatňovala, byly kromě 

komentářů či prostých článků také medailony významných osobností (zejména) 

feministického hnutí.225 

  

 
223 URBANOVÁ, Věra. Publicistická činnost F. F. Plamínkové. Ženská rada: F.F. Plamínkové. Praha: 

Ženská národní rada, 1935, 11(11), s. 35. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2992–3009, 

č.přír.: 22/76. 
224 Tamtéž. 
225 Tamtéž. 
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Druhou kategorii představují samostatné brožury a přednášky, jako je Občanská 

rovnoprávnost žen (1920), Žena v demokracii (1924), Učitelka – žena člověk (1933) či O 

právu vdaných žen na výdělečnou práci (1934). Plamínková v přednáškách rozváděla širší 

úvahy o ženské roli nejen v domácím, ale také evropském a potažmo světovém kontextu. 

Navazovala v nich znovu na myšlenky T. G. Masaryka, ale také na anglického filozofa a 

jednoho z prvních propagátorů rovnosti pohlaví Johna Stuarta Milla nebo amerického 

prezidenta Woodrowa Wilsona. Za třetí kategorii lze podle Urbanové považovat také 

samotné senátní projevy Plamínkové.226 

Obecně pro Plamínkovou představovala publicistická činnost zejména příležitost, jak 

efektivně rozšířit povědomí o ženské otázce mezi veřejnost, ať už se jednalo o muže či o 

ženy samotné. V tomto ohledu se spoléhala zejména na ženský tisk – dobová periodika 

hlavního proudu totiž problematiku často trivializovala nebo úplně přehlížela, jak 

Plamínková podotkla v přednášce Učitelka – žena člověk: 

„Máme svůj ženský tisk, který musíme podporovati a vybudovati, neboť když jej řádně 

vybudujeme, budeme míti dobrého spolubojovníka. Kdo však čte ty naše listy, které jsou 

upevněním a posilou pro nás každou jednotlivou? (…) A jak slouží naší věci veřejný tisk? 

Mám na mysli na př. ‚Národní osvobození‘. Slouží dobře i špatně. (…) Z druhého tisku 

jsem uvedla ‚Národní osvobození‘, ale to ostatní už nestojí za řeč, neboť v tom ostatním 

tisku má vlastně tribunu všechno to, co je proti ženám.“227 

Plamínková si zároveň byla vědoma nedostatku žen, které byly ochotny texty o ženském 

hnutí psát a publikovat nejen v tisku ženském, ale zejména v tom veřejném, protože by se 

vystavovaly možným útokům nebo nepříjemným polemikám: 

„Faktem tedy zůstává, že nemůžeme na veřejný tisk vždy spoléhati. Mohly byste říci, že 

máme psáti články a uplatňovati svůj vliv i v listech nám nepřátelských, tedy na téže frontě 

bojovati. Snad: ale muselo by býti daleko více lidí, kteří pracují perem, píší. Zrovna teď 

máme anketu v ‚Ženské radě‘ a kolik z vás, mé inteligentní přítelkyně, napsalo odpověď 

k té anketě?“228 229 

  

 
226 Tamtéž. 
227 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Učitelka – žena člověk. Praha: Říšský svaz československých učitelek, 1933, 

s. 7–8. 
228 Míněna Anketa pro reformu rodinného práva, viz. oddíl 3.5. 
229 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Učitelka – žena člověk. Praha: Říšský svaz československých učitelek, 1933, 

s. 9. 
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S kritikou ženského hnutí a nepochopením jeho cílů se navíc Plamínková setkávala také ze 

strany samotných žen. Obzvlášť ji rozhořčil fejeton Mileny Jesenské (viz. oddíl 1.5) 

s titulkem O té ženské emancipaci několik poznámek velice zaostalých uveřejněný v únoru 

1923 v Národních listech.230 Jesenská v něm vyzdvihla smysl ideologie oddělených sfér a 

přírodního řádu, který podle ní ženské hnutí narušoval: 

„Vždycky mi připadalo toto hlásání rovnosti, rovnoprávnosti a stejnosti jako podcenění 

ženino. Nevím, kdo na světě by mohl rozhodovati o tom, je-li cennější muž nebo žena, a 

jaké jsou to vůbec nesmysly, dělat takové soutěže. Ale vždycky se mi zdá, že je 

podceněním, upře-li se někomu jeho místo ve světě a dá-li se mu jiné, zcela lhostejno, zda 

menší nebo větší. Pro člověka je vždy to největší, nejdůstojnější a nejčistotnější, zůstane-li 

tam, kam patří. (…)  

Není domácnost a domov malým státem, malým světem a v něm žena duší? Je velice 

povrchní tvrditi, že vedení domácnosti sestává z vaření, šití, praní prádla a generálních 

úklidů. Všechny tyto práce – a není už samo sebou ohromným úkolem trpělivosti, lásky a 

jakési zázračné moudré zdatnosti podvolovati se práci vlastně tak marné, která přece 

každodenně beze stopy zmizí, aby každodenně byla znovu nutná a jež nikdy nikam 

nevyroste? – jsou vlastně vedlejší. Hlavní je duše ženy, výraz její osobnosti, její 

schopnosti, měkký, tichý dar tvůrčí v tomto světě několika stěn.“231 

Jesenská, která byla sama novinářkou a autorkou s nepříliš konformním stylem života, tak 

argumentovala typicky konzervativním náhledem na ženu jako na „domácího anděla“ (viz. 

oddíl 1.2). V textu dále rozvedla důraz na přirozené rozdělení rolí na příkladu chování 

koček, které se po porodu věnují výhradně koťatům. Fejeton ukončila následovně: 

„Na dně svého srdce zůstává žena tím, k čemu ji Bůh stvořil: ženou a matkou. Zůstane jí 

jistě naštěstí, přes všechny prapory takzvaných ženských otázek. A že jí zůstane, je její 

největší cenou.“232  

Pro Plamínkovou bylo překroucení smyslu ženské otázky Jesenskou po vzoru zastaralých 

představ o ženské roli obzvlášť urážlivé. Zvažovala proto přímou odpověď. Do konceptu 

dopisu poznamenala:  

 
230 JESENSKÁ, Milena. Křižovatky: Výbor z díla. Praha: Torst, 2016, s.156–158. 
231 Tamtéž, s. 157. 
232 Tamtéž, s. 158. 
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„Té paní Mileně Jesenské bych, kdybych měla kdy, napsala odpověď: Aby si nepletla svůj 

pojem ženské otázky, ženské emancipace, s naším pojmem ženské otázky, ženské 

emancipace. Až upraví se světový řád, že žena bude míti jako kočka právo na klid a přece 

mít co jíst pro sebe a své děti, až sociální služba matčina bude rovnocenná službě ministra 

atd., pak se žena vrátí do rodiny. Ale zatím pí. Jesenská ji nechá i s dětmi na dlažbě nebo 

živit muže a děti napětím posledních sil – neboť pro ni není ženské otázky!“233 

Dopis Plamínkové ilustruje nejen její vnímání dobových ženských problémů, ale také 

důvod, proč sama v tisku aktivně působila: cítila totiž, že jedním ze zásadních aspektů 

ženského hnutí bylo vysvětlování jeho smyslu veřejnosti, zejména v situaci, kdy se musela 

potýkat s častými předsudky a demagogiemi, které feministky doprovázely.  

4.2. Časopis učitelek 

Mezi lety 1908–1916 vedla Plamínková v Časopisu učitelek rubriku Feminismus. Svůj 

první text v časopise zveřejnila pod pseudonymem Racková: kritizovala v něm tehdy stále 

platný celibát učitelek a své kolegyně vybízela k tomu, aby celibát v rámci Pražského 

spolku učitelek odsoudily jako diskriminační. Celibát totiž podle ní narušoval přirozené 

vztahy mezi muži a ženami.234 

Obsah rubriky, kterou dále Plamínková spravovala již pod vlastním jménem, tvořily vyjma 

komentářů vztahujících se k feminismu a ženské roli obecně také kratší zprávy o aktuálním 

dění či přepisy přednášek konaných v Ženském klubu českém. Příkladem byl cyklus o 

chápání ženské úlohy světovými filozofy – v prosinci 1910 vyšla v časopise přednáška 

Žena ve filozofii antické.235 Vyjma Plamínkové do rubriky přispívaly také další autorky: 

jednou z nejaktivnějších byla blízká spolupracovnice Plamínkové Marie Tůmová. Rubrika 

byla koncipována jako všeobecný vhled do dění v rámci ženského hnutí uvnitř periodika, 

které se jinak zaměřovalo primárně na témata související s výkonem učitelské profese.  

Vzhledem k omezením, kterým učitelky oproti svým mužským kolegům čelily, se však 

v některých textech oba světy logicky prolínaly. V lednu 1908 vyšel Plamínkové 

v časopise článek s názvem Ženská otázka a učitelky, v němž apelovala na důležitost 

 
233 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Jesenské Mileně – 1 koncept dopisu z roku 1923. LA PNP, f. Plamínková 

Františka, kart. 4., inv.č.: 2804, č.přír.: 22/76. 
234 HONZÁKOVÁ, Albína. Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové 1875–1935. Praha: Melantrich, 

1935, s. 55–56. LA PNP, f. Plamínková Františka, kart. 6., inv.č.: 2990–2991, č.přír.: 22/76. 
235 ČÁDA, František. Žena ve filozofii antické. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední jednoty učitelek 

v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1910, 17(7), s. 118. 
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ženského hnutí právě pro učitelky. Omezování jejich osobní svobody prostřednictvím 

celibátu považovala za dílčí problém osvětlující celkový postoj společnosti k ženám, 

zejména těm výdělečně činným: 

„Jest konečně nesporno, že omezování osobní svobody učitelek, tak zvaný celibát, který 

postavení učitelky ve společnosti činí výjimečným a zbavuje je práva na osobní štěstí, jest 

výsledkem naprostého neporozumění sociálnímu významu ženské otázky. Hospodářská 

samostatnost ženina nesmí býti v spořádané společnosti vyvažována zbavením jí práva na 

rodinu, které je jí dáno samou přírodou. A tak na každém kroku jsou učitelky přímo 

zadržovány falešným názorem na ženu, nepochopením jejich snah a cílů.“236 

Před válkou se Plamínková ve svých textech vedle celibátu učitelek věnovala především 

boji za volební právo. Významnou událost pro ni představovala návštěva předsedkyně 

Mezinárodní aliance pro volební právo žen Carrie Chapman-Catt v Praze, zejména proto, 

že podle jejího mínění legitimizovala české ženské hnutí v rámci Rakouska-Uherska. 

V březnu 1909 v článku Ze světového volebního hnutí žen napsala: 

„Před třemi lety nevěděla cizina vůbec o ženském hnutí českém – nás representovaly 

v evropské veřejnosti pražské ženy německé! Nuže: dnes není tomu tak! Dnes veřejnost 

evropská ví, že v Čechách pracují české ženy! A práce těchto žen to jest, která přivádí pí 

V. Ch. Catt do Prahy.“237 

V říjnu 1913 Plamínková kritizovala myšlenku Zdeny Wiedermannové-Motyčkové na 

založení Českého svazu pro volební právo žen, který měl zastřešovat aktivistky i 

organizace typu Výbor pro volební právo žen na území Čech, Moravy a Slezska. Nápad 

považovala za příliš nákladný i vzhledem k tomu, že výboru samotnému se podařilo zajistit 

zvolení Boženy Vikové-Kunětické. Obávala se navíc postihu ze strany rakouských úřadů 

podle tzv. spolčovacího zákona č. 134/1867. Plamínková chtěla postupovat strategicky: 

byla si vědoma, že po dobu platnosti zákona nemá centralizovaná organizace šanci uspět. 

„Věc jest velmi vážná. Kdyby nebyla politického rázu, kdyby odbýti se mohla činnost 

Svazu jen mezi ženskými sdruženími a nezasahovala stále a stále do nejživějšího vření 

veřejného života, kdybychom mohly řešiti akademicky otázky volebního práva a žen a 

 
236 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Ženská otázka a učitelky. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední jednoty 

učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1908, 15(1), s. 11. 
237 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Ze světového volebního hnutí žen. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední 

jednoty učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1909, 16(6), s. 96. 
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nestály v nebezpečích, jaká práva naše ohrožují volební reformou zemskou i jinak – mohly 

bychom experimentovati a vyčkati zkušeností. Ale situace jest jiná, velmi, velmi vážná. 

Uvažujme, uvažujme!“238 

K tématu se vrátila také v lednu 1914. Společně s národní socialistkou Františkou 

Zeminovou a Zdenkou Müllerovou z České strany pokrokové negovala zprávy v tisku, 

které informovaly o založení Českého svazu pro volební právo žen. Plamínková se ohradila 

zejména proti tvrzení, že se Výbor pro volební právo žen považuje za samozvanou autoritu 

mezi českými feministkami a jeho činnost musí skončit, jak stálo v článku Olgy Fastrové 

zveřejněném 14. prosince v rubrice Ženská hlídka listu Národní politika. Dohady o Českém 

svazu pro volební právo žen nakonec vyústily v zásadní rozepři mezi Plamínkovou a 

Zdenou Wiedermannovou-Motyčkovou, kterou Plamínková reflektovala v Ženském obzoru 

(viz. oddíl 4.3). 

„Ani slova o důvodu, proč musí býti učiněna přítrž práci volebního výboru, zda nekonal 

svých povinností, které dobrovolně na sebe vzal v těžkých dobách, zda neměla práce jeho 

výsledků, zda mohlo se v téže době vykonati za jiného seskupení sil více a co atd. – šlo jen 

o representaci. Litujeme ze srdce, že toto nebylo přímo řečeno při zakládání Svazu, že 

k tomu byla inscenována celá hra na spasitele volebního hnutí (…).“239 

V období mezi lety 1914–1916 Plamínková do rubriky zařadila také válečnou tematiku. 

V třídílném pojednání Válka. – Žena středních vrstev z října a listopadu 1914 dále 

apelovala na nutnost hospodářské samostatnosti žen, která podle ní se začátkem války 

vyvstala ještě naléhavěji. V nejhorší situaci se podle ní ocitaly právě vydržované 

středostavovské ženy, které bez manžela přicházejí o prostředky, ale zároveň nejsou 

vedeny k práci. 

„Válka a důsledky války ukáží: že nejlepší hospodářskou ochranou ženy jest její vlastní 

výdělečná schopnost, že každé lidumilství jest jen výpomocí v nouzi pro ty, kdo jsou 

tělesně a duševně neschopni, pro rodiny obtížené velkým počtem dětí, které absorbují síly 

ženiny pro určitou dobu, ale že nemůže lidumilnost trvale upravovati sociální poměry.“240 

 
238 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Český Svaz pro volební právo žen. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední 

jednoty učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1913, 21(3), s. 45–48. 
239 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Český Svaz pro volební právo žen. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední 

jednoty učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1914, 21(9), s. 126–129. 
240 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Válka. – Žena středních vrstev. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední 

jednoty učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1914, 22(4), s. 62. 



60 
 

Válka podle Plamínkové zdůraznila také nesmyslnost a neudržitelnost celibátu učitelek, jak 

podotkla v článku Celibát učitelek – a válka z ledna 1916: 

„Víme, jaký důraz, dávno před válkou, se kladl na zvýšení populace. Po válce to bude 

životní otázka státu. Nejen tento přímý důvod proti celibátu plyne z války. Všecky ostatní 

hospodářské důvody, které dříve mluvily proti celibátu, byly válkou zostřeny.“241 

V červenci 1916 Plamínková vedení rubriky opustila: na její místo na podzim nastoupila 

redaktorka Magda Česalová242, kterou ve 20. letech nahradila Zdena Fiedlerová.  

4.3.  Ženský obzor 

Vedle Časopisu učitelek začala Plamínková před první světovou válkou publikovat také 

v Ženském obzoru manželů Ziegloserových. Tematicky se tak texty v obou periodikách 

místy překrývaly – na rozdíl od Časopisu učitelek ale neměla Plamínková v Ženském 

obzoru k dispozici pravidelnou rubriku a vzhledem k obecnějšímu zaměření listu se méně 

věnovala učitelským tématům. Prostor naopak dostávaly delší texty týkající se celkového 

směřování ženského hnutí. Vedoucí redaktorka listu Anna Ziegloserová v roce 1935 ku 

příležitosti šedesátin Plamínkové zhodnotila vzájemnou spolupráci a její osobnost 

následovně: 

„Byla jednou z prvních spolupracovnic při našem ‚Ženském obzoru‘ a představím-li si 

dnešní paní senátorku, které ta leta jež uplynula neuškodila a neodzbrojila, nechci ani 

věřiti, že jsou to plné tři desítky let, která nenávratně prchla, co znamenala práci, odvahu, 

sílu, obětavost. F. Plamínková je nejryzejším typem feministky, nesmlouvavé, pohotové a 

jdoucí k cíli s odvahou, ve které je nejen silné sebevědomí, ale i láska k práci a 

obdivuhodná vůle, jež podmiňují naprostou úctu.“243 

V roce 1908 Plamínková přistoupila ke kritice Ústředního spolku českých žen a jeho 

jednatelky Elišky z Purkyňů, která v červenci pořádala druhý sjezd českoslovanských žen 

(viz. oddíl 1.4). Plamínková na stránkách Ženského obzoru vyjádřila znepokojení z krátké 

lhůty na přípravu referátů a výzvy Ústředního spolku českých žen, podle něhož se měly do 

organizace zapojit také další ženské spolky. V té době již spoluzakladatelka Výboru pro 
 

241 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Celibát učitelek – A válka. Časopis učitelek: orgán zemské ústřední jednoty 

učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských učitelek, 1916, 23(8), s. 126. 
242 Časopis učitelek: orgán zemské ústřední jednoty učitelek v Čechách. Čáslav: Jednota českoslovanských 

učitelek, 1916. 
243 ZIEGLOSEROVÁ, Anna. Ženské hnutí. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: Anna a Jan 

Ziegloserovi, 1935, 27(3–4), s. 54. 
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volební právo žen, Plamínková vnímala limity Ústředního spolku českých žen a jeho 

konzervativního vedení, které naráželo na názory mladé generace feministek: 

„Nutno si uvědomiti, že sraz pořádá Ú.S.Č.Ž., který za 10 let svého trvání neosvědčil, že 

by mohl býti střediskem zájmů a práce všech vrstev žen, který za tu dobu neopřel svého 

krásného názvu ústřední také skutečným vnitřním soustředěním sil ženského hnutí českého 

(tím nijak nechci podceňovati práce Ú.S.Č.Ž., prostě kladu jakési hranice jeho působnosti 

– bližší viz. výroční zprávy a organizaci spolkovou). Dnes nemáme spolku, který by byl 

skutečně ústředním.“244 

Výsledek sjezdu obavy Plamínkové naplnil – vyčítala mu špatnou organizaci a 

roztříštěnost, kvůli které z něj nebylo možné vyvodit širší přínos českému ženskému hnutí. 

Pracovité Plamínkové vadilo zejména lpění na drobných úspěších, v němž se ztrácely 

zásadní úkoly na cestě k rovnoprávnosti žen. 

„Referování o ženské práci nesmí zabíhati v unavující podrobnosti. Úkoly, které stojí před 

ženami, jsou hodiny ocelových zbraní. Sesměšníme si věc samy, podporujeme velikášství, 

nevypěstujeme solidní pracovníky! Vždyť přeci musily ženy již poznati, že podati petici, 

nadhoditi myšlenku není prací, o které by se mělo vůbec mluviti. Buďme přísny k sobě, 

aby nemusili jimi býti jiní!“245 

Špatný výsledek Ústředního spolku českých žen a jeho sjezdu ale Plamínková rozhodně 

nevnímala jako důkaz toho, že snahy o větší sjednocení sufražistek pozbývají smyslu. 

V roce 1911 totiž sama otevřela téma potenciální zastřešující organizace, která by se 

výhledově problematice ženských práv věnovala na zemské úrovni. V textu nazvaném 

Ženská rada česká vytyčila základní body jejího fungování, které uplatnila při založení 

ŽNR o 12 let později (viz. oddíl 3.4). 

„V principu tvořiti svazy spolků ženských k sesílení váhy jejich hlasu je myšlenka stará a 

ovšem v cizině hojně zrealisovaná ; utvořeny i mezinárodní aliance ; – ale je jisto, že mimo 

společné složky hnutí – hlavně pokud požadavků se týče – jest hojně složek rozdílných, 

zvláště vzhledem k cestám za dosažením jich, které jsou příznivější nebo etapové atd. dle 

 
244 PLAMÍNKOVÁ, Františka. II. sjezd žen českoslovanských. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: 

Anna a Jan Ziegloserovi, 1908, 7(6), s. 93. 
245 PLAMÍNKOVÁ, Františka. II. sjezd žen českoslovanských svolaný Ústředním spolkem českých žen 4.–8. 

července 1908. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: Anna a Jan Ziegloserovi, 1908, 7(9), s. 138. 
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názoru na ženu v tomto státě, v národě. A tak nutno na prvém místě utvořiti ženskou radu 

českou, na druhém radu slovanských žen v Rakousku a pak teprve dál.“246 

Plamínková si již v této době představovala spolek rozdělený na jednotlivé pracovní 

odbory – její vize se v roce 1923 z velké části naplnila. Na rozdíl od pozdějšího konceptu 

ŽNR měl ale spolek původně plnit pouze organizační funkci a nevyvíjet vlastní činnost. 

Plamínková také od počátku plánovala vlastní tiskový orgán, pozdější Ženskou radu: 

„Kontakt mezi jednotlivými spolky, hlavně mimopražskými, navzájem a ústředím udržoval 

by týdenní časopis (po případě opět některý ze stávajících listů mohl by se v úkol tento 

uvázati). Ten by zároveň uveřejňoval veškeré dotazy a odpovědi k nim, o záležitostech 

nejasných by diskuse zaváděl atd.“247 

Z polemik vedených v předválečném ženském tisku jsou však patrné rozdílné představy 

čelních představitelek o podobné centralizaci ženského hnutí. Spor Plamínkové se Zdenou 

Wiedermannovou-Motyčkovou, který začal v říjnu 1913 v Časopisu učitelek, se nevyhnul 

ani stránkám Ženského obzoru. Wiedermannová-Motyčková Plamínkové odpověděla 

prostřednictvím časopisu Právo ženy, kde mimo jiné vyslovila myšlenku, že jí učitelka 

osočuje z uzurpování rozhodovacích pravomocí v rámci ženského hnutí.248  

Vyhrocení sporu přimělo Plamínkovou k reakci hned dvakrát, v listopadu 1913 v devátém 

a desátém čísle v článcích jednoduše pojmenovaných Český svaz pro volební právo žen. 

Její argumentace poukázala na zásadní rozdíl mezi oběma ženami – Plamínkové totiž 

(navzdory tomu, co naznačovala Wiedermannová-Motyčková) nevadila myšlenka 

spojování ženských spolků do větších celků jako taková, obávala se však nepřirozeného 

zásahu do vývoje ženského hnutí v českých zemích, které postupovalo pomaleji než 

v zahraničí.249 Z odpovědi Plamínkové je patrná rozmrzelost z vývoje polemiky, která 

podle ní měla být čistě věcnou debatou: 

„Nejčistší zájem o věc to byl, který diktoval Výboru pro volební právo žen stanovisko 

k řádu Svazu. Týž zájem, obava z překotného zasáhnutí ve vývoj hnutí českého, vedl mé 

péro v článku pro ‚Čas. Učitelek‘. A jen odevzdanost má věci přemohla ve mně trpkost, 

 
246 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Ženská rada česká. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: Anna a Jan 

Ziegloserovi, 1911, 10(5), s. 130. 
247 Tamtéž, s. 131. 
248 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Český svaz pro volební právo žen. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: 

Anna a Jan Ziegloserovi, 1913, 12(8–9), s. 233. 
249 Tamtéž, s. 225–234. 
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kterou nutně ve mně musilo vyvolati neloyální jednání pí. W. vůči volebnímu výboru i 

mně samé, že jsem mohla proklestiti si cestu mnohomluvnými výklady pí. Wiedermannové 

v Právu ženy. Neboť vésti spor o zásady, tj. cenná práce, protože zjasňuje věc. Vésti však 

spor o slova, značí ji zatemňovati. A zde šlo skutečně jen o slova. Ve věci stačil lidem 

dobré vůle stručný projev Volebního výboru, z jehož zásad nelze vzíti zpět ani písmene. 

Kde jest tedy kořen všech těch útoků?“250 

Wiedermannové-Motyčkové však vysvětlení nestačilo. Po několika útočných článcích 

v Právu ženy tak Plamínková reagovala ostřeji. Popudil jí zejména fakt, že 

Wiedermannová-Motyčková spor překlopila do osobní roviny. Číslo časopisu, v němž 

Plamínkovou osočila, že nápad neguje pouze proto, že vyšel z kolektivu moravských 

feministek, totiž nechala rozeslat mezi politické strany i vedení školy, kde Plamínková 

vyučovala. Osobní kritika Plamínkové se s odkazem na Právo ženy objevila také 

v Moravských listech nebo v časopisu Moravský venkov.251 Druhým článkem proto 

Plamínková diskusi, která měla potenciál ublížit ženskému hnutí jako celku, rázně 

ukončila: 

„Odmítám co nejrozhodněji výzvu paní W.-M. na ‚zápas ve dvou‘. Té cti jí nikdy po tom, 

čeho se dopustila, nepřiznám, že bych s ní zápasila. K tomu musila bych míti stejné zbraně, 

jakých ona užívá, ale ke kterým já se nikdy nesnížím. (…) Jinak jsem s ní osobně docela 

hotova, přestala pro mne existovati. Bude-li ovšem kdykoliv a kdekoliv škoditi věci, budu i 

proti ní věc věcně hájiti. Ale urazit mne nemůže.“252 

Rozepře ohledně Českého svazu pro volební právo žen nebyly jedinou oblastí, která 

přiměla Plamínkovou k odsouzení rétoriky některých příslušnic českého ženského hnutí. 

Zklamání pro ni představovaly také vzájemné útoky v rámci sporu o další směřování 

Minervy. Plamínková, přestože nebyla členkou výboru školy, osobně podporovala chystané 

změny ve výuce (viz. oddíl 2.4).  

Na konci roku 1910 a počátku roku 1911 se do sporu zapojila řada českých časopisů a 

novin včetně Času, Ženské revue nebo Ženských listů redigovaných zakladatelkou 

gymnázia Eliškou Krásnohorskou. Vzniklá směsice názorů a komentářů obsahující urážky 

směřované na obě strany podle Plamínkové dokonale rozmělnila faktický aspekt 

 
250 Tamtéž, s. 234. 
251 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Český svaz pro volební právo žen. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: 

Anna a Jan Ziegloserovi, 1913, 12(10), s. 297. 
252 Tamtéž, s. 299. 
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diskuse.253 Odsoudila zejména příspěvek Pavly Maternové Zápas o Minervu publikovaný 

v časopisu Ženský svět: 

„Článek pí. Maternové (z 20. listop.), který každý slušný referent a člověk musí odmítnouti 

pro přemíru urážlivosti a nevkusu, jest výstrahou, jak se psáti nemá, nesmí, který však sl. 

Eliška Krásnohorská v prosincovém čísle Žen. Listů nazvala ‚skvělý, významný – projev 

vážný a ryzí, v němž důstojně odhalila kus uvážení hodné pravdy…‘ (a slíbila v témž 

provolání doplněk článku pí. P. Maternové), charakterisuje nejlépe atmosféru, jaká 

obklopila záležitosti o Minervě: Mnoho zlých slov – ale věcného málo.“254 

Vyjádření Plamínkové k Minervě a její apel na zachování věcné diskuse znovu připomíná 

spor o Český svaz pro volební právo žen. Podobně jako na Wiedermannovou-Motyčkovou 

reagovala také na osobní výpady Krásnohorské (viz. oddíl 2.4): 

„Mívala jsem, bláhová, domnění, když jsem slýchávala o zaujatosti sl. Krásnohorské vůči 

mně, že není prostě možno, že bychom se my dvě nedomluvily, kdyby nás osud svedl. 

Svedl nás – mé mínění bylo skutečně bláhové. Jest jiná, než jakou byla v mých 

představách.“255 

Konflikty kolem vedení Minervy však měly delšího trvání, než Plamínková v roce 1911 

předpokládala. Po dlouhé odmlce se tak k tématu znovu vrátila v roce 1915. V textu 

Z kulturní historie současné v osmém čísle 13. ročníku Ženského obzoru kritizovala 

zejména vytlačování spolku Minerva z vedení školy pražským magistrátem a stálé 

konflikty mezi původní a mladou generací v rámci spolku.256 

„To, co v jiných spolcích přejde po prvním nárazu v pravidelný chod, totiž více méně 

náhlá záměna vedoucích osob, to Minervě způsobilo počátek stálých výpadů, útoků, 

neklidu – sopečnou půdu pod nohama. Dnes, po pěti létech, vidíme zřetelně tragickou 

vinu: Mladí lidé, vědomí si poctivosti svých úmyslů i chuti k práci i, byť průměrné, 

schopnosti pracovati na kulturním díle předešlé generace, zklamali se v odhadování 

oficielní společnosti.“257 

 
253 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Minerva. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: Anna a Jan Ziegloserovi, 

1911, 10(2), s. 34–35. 
254 Tamtéž, s. 37. 
255 Tamtéž, s. 40. 
256 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Z kulturní historie současné. Ženský obzor: revue českých žen. Praha: Anna a 

Jan Ziegloserovi, 1915, 14(8), s. 225–236. 
257 Tamtéž, s. 225. 
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Plamínková se během svého působení v Ženském obzoru nebála konfrontací s předními 

představitelkami českého ženského hnutí, pokud cítila, že by její kritika mohla pozitivně 

ovlivnit jeho další směřování. Ve svých textech ale zároveň lpěla na faktech a věcné 

diskusi, k čemuž vyzývala i své kolegyně – výjimkou byly případy, kdy byla v tisku 

napadána osobně. 

Se vznikem Československa v roce 1918 přestala Plamínková s Ženským obzorem 

spolupracovat. Nadále se věnovala primárně politické práci, od roku 1925 však jako 

zakladatelka ŽNR začala pravidelně přispívat do nového časopisu Ženská rada. 

4.4.  Ženská rada 

Do vydávání a koncepce Ženské rady se Plamínková z pozice předsedkyně ŽNR 

zapojovala hned od prvního čísla až do zastavení časopisu v roce 1941.258 Vzhledem ke 

svým dalším aktivitám, zejména senátní práci, se ale nikdy neujala pozice šéfredaktorky a 

množství jejích příspěvků se ročník od ročníku značně lišilo. Na rozdíl od práce 

v Časopisu učitelek a Ženském obzoru navíc publikovala v době, kdy již nemusela 

prostřednictvím svých textů vybojovávat tytéž cíle ženského hnutí jako před založením 

Československa, ani svou vlastní pozici v řadách hnutí. Přetrvávající problémy mohla řešit 

i přímo na senátní půdě: některé z jejích projevů pak Ženská rada také otiskla.  

Jedním z častých žánrů, které Plamínková uplatňovala v Ženské radě, se staly medailony a 

nekrology známých osobností ženského hnutí. První z nich, publikovaný v šestém čísle 

prvního ročníku, se jí dotýkal osobně – svým textem připomněla Marii Tůmovou, jednu ze 

svých nejbližších spolupracovnic (viz. oddíl 2.3), která zemřela v květnu 1925. Poeticky 

vzpomínala především na společnou práci před kandidaturou do zemského sněmu, ale i na 

sdílené zážitky z učitelské profese. Tůmová se podle ní měla stát poslankyní.259 

„Loni pořádala výstavku prací Podkarpatské Rusi. A pak už následovalo strašlivé shledání 

na jaře 1925. Nemohla jsem Tě, drahá, doprovodit k hrobu. Dozvěděla jsem se o tvé smrti 

v daleké cizině a měsíc později. Kladu květ hluboké vděčnosti a bolesti v náš list, aby 

mluvil k budoucím, které užijí ovoce práce, v níž Ty máš tak velký podíl!“260 

 
258 Viz. oddíl 1.5. 
259 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Za družkou, s níž jsem šla po těžké cestě – za M. Tůmovou. Ženská rada. 

Praha: Ženská národní rada, 1925, 1(6), s. 12. 
260 Tamtéž, s. 13. 
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V roce 1929 sepsala Plamínková medailon k sedmdesátinám zakladatelky Mezinárodní 

aliance pro volební právo žen Carrie Chapman-Catt. Vylíčila zde její cestu do čela světové 

organizace, znovu však připojila i několik osobních zážitků, které ilustrovaly vřelé 

vzájemné vztahy nejen mezi oběma ženami, ale také mezi českou částí hnutí a jeho 

mezinárodním ekvivalentem. Vzpomínala zejména na první setkání s Chapman-Catt a 

holandskou sufražistkou Alletou Jacobs v roce 1908.261 

„Byla jsem učitelkou, druhého dne škola – a přitom jsem se dozvěděla, že dámy druhého 

dne odjíždějí. A tak jsem se dosti časně vydala do hotelu – ovšem, že německého (‚Modrá 

hvězda‘). Zastihla jsem obě dámy u snídaně. A tam rozpačitě jsem začala vykládat. Pí Catt 

často vzpomíná na toto naše setkání a nejednou, představujíc mne svým přátelům, 

vypravovala své dojmy z něho. Že mne upřímně blaží, že byly nám příznivé a pro mne 

osobně lichotivé, nemusím zvláště zdůrazňovat.“262 

Roku 1933 vydal časopis řeč Plamínkové z 28. října 1932, v níž ocenila zemřelou první 

dámu Charlottu G. Masarykovou.263 Plamínková na příkladu Masarykových, s nimiž se 

roky stýkala, ukázala představu ideálního manželství a rovnocenných vztahů mezi muži a 

ženami podobně, jako je rozvedla dříve v Občanské rovnoprávnosti žen (1920).264 

„Chci přiblížiti nám všem význam paní Charlotty ještě jinou zkušeností: Měla jsem 

příležitost hovořiti s naším prezidentem a jeho dcerou dr. Alicí Masarykovou o manželství. 

Jaký obraz vyplynul z našich společných úvah? Že řádné manželství jest překrásná dvojice 

gotických polooken, která běží souběžně do výše, vzájemně se doplňujíce v celek, ale – a 

toto podtrhl právě president – zachovávajíce svou individualitu – a nahoře splétají se 

v jediné vyvrcholení, překrásnou kružbu – rodinu, děti! Takovým bylo manželství 

Masarykových ; tak plně rovnocennou individualitou byla paní Charlotta se svým chotěm ; 

takovým spočinutím v klidu byl jejich domov.“265  

Mezi další osobnosti, které Plamínková v Ženské radě svými texty představila, patřily také 

ruská socialistka Kateřina Breškovská, učitelka Bohumila Rosenkracová, jugoslávská 

 
261 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Mrs. Carrie Chapman-Catt, zakladatelka mezinárodní Alliance pro volební 

právo žen. Ženská rada. Praha: Ženská národní rada, 1929, 5(1), s. 2–4. 
262 Tamtéž, s. 3. 
263 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Vzpomínka na paní Ch. G. Masarykovou. Ženská rada. Praha: Ženská 

národní rada, 1933, 9(4), s. 99–101. 
264 Viz. oddíl 4.6. 
265 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Vzpomínka na paní Ch. G. Masarykovou. Ženská rada. Praha: Ženská 

národní rada, 1933, 9(4), s. 100. 
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feministka Zlata Kovačevič-Lopašič nebo předsedkyně Mezinárodní ženské rady lady 

Aberdeen (viz. oddíl 3.6). 

V Ženské radě Plamínková zúročila také poznatky, které přinášela ze zahraničních cest a 

konferencí, a to navzdory tomu, že podle jejího mínění bylo obtížné v rámci časopiseckého 

formátu přesně vystihnout široký rozsah práce na mezinárodním poli, jak v textu Jednou 

zas na práci v cizině poznamenala v roce 1932.266 

„Kdykoliv mám v ‚Ženské radě‘ referovati o poradách mezinárodních ženských organisací, 

jsem velmi stísněná. Místa v listě je tak málo – a zpráv, které by měly být podány, tak 

mnoho! Přála bych si ze srdce, aby náš list byl tak rozšířen, že by předplatné umožnilo 

skutečně podávat obraz ženské organisované práce tak, jak si toho zasluhuje.“267 

V roce 1925 napsala reportáž Naše dojmy z československého Chicaga, v níž přiblížila 

životy a aktivity Čechů a Slováků žijících v americké metropoli. Pozitivně hodnotila jejich 

podporu myšlence samostatného Československa a práci na ženském hnutí v zámoří. 

Obávala se ale rozmělnění národní kultury tamní československé komunity a ztráty vztahu 

k mateřskému jazyku. Neváhala proto kritizovat školy a další instituce za to, že se s dětmi 

češtině dostatečně nevěnují – v tomto ohledu ji zklamal především český sirotčinec.268 

„Vstoupíte tam a uvítají vás jen anglické tiskopisy. Podivíte se, ale jdete dále a setkáte se 

s panem ředitelem. Ptáte se ho, proč český ústav má anglické poznámky. Dozvíte se, že 

působil na českých školách ve Vídni a že myslí, že ani tam německé nápisy neuškodily. 

Oslovíte dítě a ptáte se ho česky, kolik je mu let? ‚Twelf!‘ zní odpověď. Řekni to česky ; 

mlčí. Ptáte se znovu a slyšíte cosi, co není vůbec české.“269 

Samostatnou práci českých delegací v zahraničí považovala Plamínková za velmi 

významnou: čtenářkám listu často připomínala období Rakouska-Uherska, kdy Češky 

musely bojovat za to, aby byly v rámci státního celku adekvátně reprezentovány. 

Zahraniční cesty jí umožnily mimo jiné srovnat tamní pozici ženských organizací oproti 

 
266 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Jednou zas na práci v cizině. Ženská rada. Praha: Ženská národní rada, 1932, 

9(4), s. 99–101. 
267 Tamtéž. 
268 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Naše dojmy z československého Chicaga. Ženská rada. Praha: Ženská 

národní rada, 1925, 1(4), s. 1–3. 
269 Tamtéž, s. 2. 
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domácímu prostředí. Československo podle ní v uznání jejich významu za zbytkem Evropy 

a Spojenými státy dosud pokulhávalo.270 

„To jen u nás – zdá se – se podceňují ženské organizace. Cizina si jich velmi váží a mají 

velmi často rozhodné slovo v mnoha veřejných otázkách. A proto je důležito, aby vedoucí 

osobnosti těchto organizací byly informovány o národním našem životě, o našem 

osvobození, našich ideálech a práci.“271 

Důležitost pěstování vztahů s organizacemi mimo Československo se podle Plamínkové 

projevila nejnaléhavěji v roce 1938. V říjnovém vydání časopisu, do něhož přispěla hned 

třemi texty, je patrná její snaha o povzbuzení a uklidnění čtenářek bezprostředně po 

Mnichovské dohodě. Plamínková i navzdory politickému vývoji doufala právě v sílu 

zahraničních styků navázaných (nejen) ženským hnutím během období první republiky. 

Informovala proto o vlně solidarity, která se k ní dostala od zahraničních kolegyň. 

„A ostatní naše přítelkyně se všech stran nabízejí se pomoci. Některé v duchu staré 

dobročinnosti posílají peníze uprchlíkům z obsazeného území ; některé starají se přímo o 

umístění uprchlíků ve svých domovech nebo domovech svých známých a p. Tak 

dostáváme návrhy na umístění 150.000 uprchlíků v Kanadě – ovšemže otázka finančního 

nákladu nové jejich existence je předmětem jednání a nezapíráme jeho obtížnost. 

Z mnohých zemí dostáváme od organisací i vlivných jednotlivců nabídky jakékoli pomoci. 

Snažíme se jich použít co nejlépe. (…) A třeba poslední události bily ve tvář každý i 

nejslabší dojem práva a spravedlnosti, pamatujme, že natrvalo není možné podobné 

porušování základních tužeb lidských! Buďte proto pevny v zásadách, věřte v rovné právo 

všech, neochabujte v práci! Naopak: stůjte na stráži proti falešným prorokům!“272 

Vyjma obvyklých politických témat a témat souvisejících s ženským hnutím Plamínková 

několikrát referovala také o tématech uměleckých nebo literárních, jak ukázala v roce 1938 

její esej Žena ve výtvarném umění v Československu.273  

O dva roky později v komentáři kritizovala trend literatury pro ženy jako plytké zábavy, 

která čtenářkám vnucuje manželství jako jediný životní cíl. Plamínkové vadila hlavně 
 

270 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Styky čs. žen s cizinou. Ženská rada. Praha: Ženská národní rada, 1926, 2(5), 
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271 Tamtéž, s. 68. 
272 PLAMÍNKOVÁ, Františka. K dnešní situaci. Ženská rada. Praha: Ženská národní rada, 1938, 14(8), s. 

165. 
273 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Žena ve výtvarném umění v Československu. Ženská rada. Praha: Ženská 

národní rada, 1938, 14(2), s. 28–31. 
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naivní představa zamilovanosti propagovaná v knihách pro ženy, která podle ní 

nepřipravovala dívky na reálný život. 

„To není láska, co se tam líčí, to laškovné milování; nepřináší posvěcení, nepřináší 

zvroucnění;  nepřináší ani bolest, které přece je v lásce tolik. Žena nepovznáší muže, muž 

si nepřeje duchovního zvroucnění se ženou. Jaká ubohost je tu utvořena z největšího 

citu!“274 

Poslední příspěvek, krátkou recenzi knihy Abdalova dobrodružná cesta od Jiřího Bauma 

(vydané pod pseudonymem Růžena Baumová), napsala Plamínková do Ženské rady 

v prosinci 1940: o několik měsíců později přestal časopis vycházet (viz. oddíl 1.5).  

4.5.  Další periodika 

Vedle Časopisu učitelek, Ženského obzoru a Ženské rady, kde spočívalo těžiště její 

novinářské činnosti, Plamínková s menší pravidelností přispívala také do dalších časopisů 

a novin. Mezi lety 1906 a 1911, předtím, než se ženy názorově rozešly kvůli Českému 

svazu pro volební právo žen, působila jako pražská dopisovatelka v Ženské revue Zdeny 

Wiedermannové-Motyčkové. 

V listopadu 1907 časopis zveřejnil její pojednání Výchova dívek. Plamínková v něm 

kritizovala především rozdílné přístupy k dívkám a chlapcům v rodině. Upozorňovala 

zejména na negativní efekt výchovy dívek k manželství a péči o domácnost od útlého 

věku, kvůli němuž pak dívky zakrní psychicky i fyzicky.275 

Vadil jí úzký prostor, kterého se dívkám (na rozdíl od chlapců) v dětství dostávalo ke hře a 

zkoušení nových věcí – dívky byly namísto toho vedeny k frivolnosti a lpění na 

„ženských“ dovednostech, jako byly ruční práce nebo hra na hudební nástroje. Děti by 

podle Plamínkové měly být vedeny oběma rodiči stejně, bez ohledu na jejich pohlaví: 
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„Ze všeho toho, co jsem naznačila, patrno, že nejde tu o zvláštní výchovu dívek, nýbrž o 

výchovu člověka. A také skutečně moderní ženské hnutí staví za první podmínku zdárného 

vývoje celé společnosti lidské požadavek: Pryč se zvláštní výchovou dívek, pryč se vším, 

co jest s to hlubokou propast mezi pohlavími rozšiřovati! Vychovávejme lidi a ne muže a 

ženy! volají nejlepší pedagogové.“276 

Kritiku rozdílného přístupu k mladistvým obou pohlaví Plamínková rozšířila i na 

vzdělávací systém, v němž se přímo pohybovala. Jako proponent společného vzdělávání 

nepodporovala zakládání dívčích lyceí a představovala si namísto nich koedukaci na 

existujících gymnáziích a středních školách. Koncept lyceí o rok později kritizovala také 

v Ottově slovníku naučném (viz. oddíl 2.2). Jedině společné vzdělání mohlo podle 

Plamínkové zajistit ženám dostatečnou přípravu a volnost při volbě budoucího povolání: 

vlastní zaměstnání pak považovala za nutnou podmínku jejich ekonomické a z ní 

vyplývající společenské volnosti.277 

„Přijímáme-li dnes lycea, jest to prostě z toho důvodu, že je prý lepší něco nežli nic. Dle 

mého úsudku nejsprávnější a nejsnazší vyváznutí z dnešního tísnivého nedostatku vyšších 

ústavů vzdělávacích pro dívky jest, otevříti chlapecká gymnázia a reálky též dívkám.“278 

Plamínková ale nechtěla z debat o ženské otázce vynechat ženy, jimž se vzdělání v mládí 

nedostalo. Ženskému hnutí podle ní škodilo elitářství, které rozdělovalo ženy na 

studovanou inteligenci a dělnice z nižších vrstev. Sociální propast mezi ženami bylo podle 

ní naopak v zájmu ženské emancipace nutno překonávat snahou z obou stran, jak podotkla 

v roce 1936 v Listu československých žen.279 

„Ale chci, abychom všechny národní socialistky otevřely dveře všem těm, kdo již jsou 

mezi intelektuály skutečnými demokratkami nejen rozumem, ale i srdcem, které vědí, že 

jsme všichni na jedné lodi a že i jejich život i jejich práce bude usnadněna, jestliže budou 

ruku v ruce s ostatními miliony žen spolupracovat na zabezpečení života všech.  
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A na druhé straně chci ukázati sestrám v domovech, sestrám dělnicím, pracovnicím rukou, 

že i ony se musí přiblížit k intelektuálce s důvěrou, podívati se pod lesklý povrch života, 

viděti vysilující jejich práci, cítiti s nimi jejich osamělost života a nepřipustiti, aby se tato 

osamělost stupňovala.“280 

Od roku 1918 se jméno Plamínkové jako autorky objevovalo také v Českém slovu, 

tiskovém orgánu národních socialistů, ačkoliv většinu textů relevantních pro ženské hnutí 

do novin sepisovala její spolustranička Františka Zeminová. V červnu téhož roku se 

v páteční příloze listu Český socialista vyjádřila k hrozbě propouštění ze zaměstnání, které 

na konci války čelily mnohé ženy – po návratu mužů z fronty totiž měly uvolnit pracovní 

místa. Podle Plamínkové spočívalo řešení ve zkrácení pracovní doby.281 

„Dle mého soudu jest záchrana. Ale jest to záchrana na vzdor majetných, proti jejich 

zájmům, proti jejich morálce, vlastně nemorálnosti: Rozděliti sumu stávající práce mezi 

všecky lidi (bez rozdílu pohlaví). A toho lze dosáhnouti jen – radikálním snížením pracovní 

doby ve všech oborech!“282 

4.6.  Přednášky a tisky 

Plamínková během své kariéry publikovala také některé ze svých přednášek a projevů, 

které pronášela na schůzích organizací, jako bylo Sdružení československých učitelek či 

Ženská národní rada. Tisky vycházely v podobě kratších brožur a pro Plamínkovou 

představovaly ucelený prostor, na němž mohla zevrubně zhodnotit dobová témata týkající 

se ženského postavení. 

V Občanské rovnoprávnosti žen z roku 1920 Plamínková shrnula nejen cestu českých a 

slovenských žen za volebním právem, ale také pozitivní zkušenosti s volebním právem žen 

ve světě: jako příklad jí posloužily Austrálie, Nový Zéland či Finsko.283  

Význam rovnoprávnosti podle Plamínkové spočíval především v nastolení mravních zásad 

pro vztahy mezi lidmi: konkrétně vztahy mezi muži a ženami podle ní rovné možnosti a 

příležitosti zocelují a stmelují, jelikož oběma pohlavím dávají společné cíle a oblasti 

činnosti.  
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„Veřejný život byl každodenní potřebou mužovou: ženě, zvláště majetných tříd, byl 

vzdálený a cizí. Tím sféry zájmů obou manželů se velmi rozcházely. Dnešní účastí ženy 

v životě politickém vytvoří se nové věcné vztahy mezi muži a ženami. Podobně i mezi 

mládeží ženskou a mužskou. Zkušenosti máme z dělnických organisací a z organisací 

socialistické mládeže. Tam již zápas za právo přivedl obě pohlaví na stejnou půdu a 

prohloubil jejich vztahy.“284 

Plamínková dále podrobně vysvětlila mechanismy, jimiž se při uplatňování volebního 

práva Československo řídilo. Apelovala při tom zejména na společenskou odpovědnost 

voliček, která podle ní doprovází nabyté svobody v nově vzniklém státě: 

„Vždy, když budete uvažovati o Národním shromáždění, o své povinnosti voličské, 

vzpomeňte si na policejní rakušácký systém vídeňský, který nás dusil, křivil naši povahu – 

a na dnešní svobodu, vždy si připomeňte, že tento rozdíl v řád a systém vtělili a vtělují 

právě ti, které jsme zvolili.“285 

Plamínková si nicméně byla vědoma překážek, které byly ve snaze o politickou participaci 

před ženy kladeny. Ústava totiž podle ní sice vytyčila právní rámec rovnoprávnosti, těžším 

úkolem však bylo změnit uvažování občanů nad ženskou a mužskou rolí ve společnosti.286 

„Ve zvyk musí přejíti vědomí rovnoprávnosti – avšak veřejné mínění, které zde velmi 

rozhoduje, je celkem konservativní. (…) Soudíme, že je ohromnou škodou pro náš národní 

vývoj, že v okamžiku, kdy po staletích od základu jsme budovali svůj stát – zákonodárně i 

správně – nepovolali naši muži k spolupráci dostatek žen dozrálých právě v těžkých 

dobách rozvratu a převratu.“287 

Plamínková se dotkla také tehdejších častých argumentů, že ženám chybí dostatečná 

politická praxe a vzdělání v oblasti politologie a práva na to, aby se mohly zodpovědně 

podílet na exekutivě a tvorbě legislativy. Upozornila na přehnaně vysoké nároky na 

političky ve srovnání s mužskými kolegy: 

„Jedna věc, pro kterou muži přehlížejí rádi ve veřejném životě ženu, jest nedostatek prakse 

formulovati, do paragr. dávati požadavky. Jest to přirozený následek způsobu života 

většiny žen. Neprošly metodou vyšších škol, právnické studium jim bylo cele uzavřeno. 
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Tento nedostatek formulovati však najdeme u většiny laiků, kteří získali třeba vysokou 

úroveň vzdělanostní, ale vlastní pílí, mimo školu. A přece těmto mužům není na závadu, 

aby účastnili se politického života v nejvyšších jeho polohách.“288 

V přednášce Žena v demokracii z roku 1924 Plamínková podobně kritizovala 

znevýhodnění žen na trhu práce, které podle ní brzdilo jejich osobní rozvoj mimo 

domácnost. Stejně jako při úvahách o politické participaci žen zdůrazňovala, že ženy musí 

nejprve dostat šanci nalézt vlastní pracovní rytmus, aby mohly dosáhnout skutečných 

profesních úspěchů.289 

„A má-li žena právo za stejných podmínek na práci, jak je možno, že nejsou přijímány 

doktorky práv, výborně kvalifikované, do některých státních služeb? Že je odmítá nejen 

soud, ale i politická správa, a že pomalu těch několik žen, které v první chvíli byly přijaty, 

mizí v knihovnách, kde nemají vůbec vlivu na úřední praxi toho kterého resortu? (…) To 

jsou hanby demokracie. Nejde jen o hmotnou stranu věci, ale o to, že vší silou se 

znemožňuje, aby ženy vůbec mohly se dopracovat širokých rozhledů a najíti svůj osobitý 

tón pro společnou práci.“290 

Zároveň však Plamínková velmi oceňovala muže, kteří ženské hnutí silně podporovali. 

Tím nejvýraznějším byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 1930 vyšlo 

Masarykovo pojednání O ženě s podtitulem Několik poznámek o práci československých 

žen – úvodní slovo k němu napsala právě Plamínková a nezapomněla zmínit přínos mužů 

blízkých ženskému hnutí.291 

„Konečný cíl hnutí byl: zharmonisovat vzájemný poměr obou pohlaví. Nevím, není-li tento 

konečný cíl typicky český či slovanský. Příznačné vlastnosti hnutí byla neobyčejná jasnost 

v cílech, značná, přirozená politická zralost a neúchylná vytrvalost, ba průbojnost. Velmi 

zajímavým zjevem byla oddaná spolupráce mnohých mužů (teoretiků i praktiků), a to 

nejlepších z dobrých.“292 

  

 
288 Tamtéž, s. 28. 
289 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Žena v demokracii. Praha: Svaz národního osvobození, 1924. 
290 Tamtéž, s. 21. 
291 GARRIGUE MASARYK, Tomáš. O ženě: Se statí F. F. Plamínkové Několik poznámek o práci 

československých žen. Praha: Čin, 1930, s. 13. 
292 Tamtéž. 
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Roku 1933 vyšla řeč Plamínkové Učitelka – žena člověk, kterou pronesla na valné schůzi 

Sdružení československých učitelek. Senátorka se v ní pochopitelně zabývala primárně 

situací učitelek, vztahovala se ale také k ženám obecně: učitelky podle ní v rámci ženského 

hnutí patřily do „první linie“ a předurčovaly tak společenské postavení žen jako celku. 

„Dokud se nám, podtrhuji to slovo, uvědomělým ženám nepodaří býti kvasem v celé 

ženské společnosti, dotud se budou opakovati ony tragedie ženství, kterých jsme neustále 

svědky, ať již jde o ženy v domácnostech nebo v povolání. Řekla jsem, že my učitelky ještě 

stále jsme masou žensky i lidsky nejuvědomělejší. Kolegyně, na nás je, abychom byly tím 

kvasem, abychom přebudovaly na prvém místě ženskou společnost, neboť jestli se nám 

podaří přeorientovati ženy, ostatní bude již lehkou věcí.“293 

Plamínková v řeči opět zdůraznila nové úkoly ženského hnutí – podobně jako o 13 let 

dříve v Občanské rovnoprávnosti žen považovala za nejdůležitější proměnu veřejného 

mínění a zejména přemýšlení žen samotných nad sebou samými: 

„Aby bylo jasno: Správné veřejné mínění o ženě není dnes žádné, ani v řadách žen. 

Opravdu není. Proto dnes musíme přitahovati do své sféry především ženy a veřejné 

mínění pro ženy dělati v mysli žen. Pak to již půjde. Musíme dáti ženám páteř, smysl pro 

vlastní svobodu.“294 

Dalším zásadním bodem byla podle ní změna legislativní. Plamínková narážela především 

na nedostatky občanského práva, o jehož změnu usilovala (viz. oddíl 3.5).  

„A přece není většího útlaku osobnosti než v manželství. Upozorňuji, že máme na to 

zákon, aby tento útlak byl! Vzpomínám si, jak John Stuart Mill ve svém ‚Poddanství žen‘ 

píše, že již není jiného zákonem povoleného a schváleného otroctví než toho, že tou 

otrokyní jest paní každého domu. To nejsou nějaké vnější věci, to jsou úžasně hluboké věci 

vnitřní! A nový návrh občanského zákoníku, o který se právě jedná, klidně nepřihlíží vůbec 

k tomu, že v ústavě jest zaručena rovnoprávnost žen, a chce znovu nerovnoprávnost 

uzákoniti snad zas na nějakých 100 let, jako činí dosavadní zákoník, 121 let starý! 

  

 
293 PLAMÍNKOVÁ, Františka. Učitelka – žena člověk. Praha: Říšský svaz československých učitelek, 1933, 

s. 4. 
294 Tamtéž, s. 11. 
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Je v tom ohromné nebezpečí pro všechny ženy, nejen pro ty, které se chtějí vdávat, ale pro 

všechny, neboť je to zákonný výraz doby, je to výraz toho, jak si stojíme, jak se na nás 

dívají.“295 

Znění občanského zákoníku nebylo jediným aspektem útlaku vdaných žen, kterým se 

Plamínková ve svých přednáškách zabývala. Samostatnou úvahu s názvem O právu 

vdaných žen na výdělečnou práci v roce 1934 věnovala také problému jejich propouštění 

ze zaměstnání. Podobně jako během svého působení v Časopisu učitelek zde odsoudila 

celibát jako nepřirozený a nedemokratický koncept: 

„Celibát vnucený byl a je a nejnemravnější z přežitků středověku, protože buď se dodržuje 

– a pak může křivit přirozený vývoj normálního člověka, anebo se nedodržuje – a pak křiví 

povahu, protože nutí k pokrytectví: u žen mimo to k řadě zásahů zdravotně a zejména též 

mravně závadných: anebo konečně vytváří nelegální svazky muže a ženy, které nejsou 

dosti pevnou oporou dětem z nich vzniklých, zejména v hospodářsky těžkých dobách a 

v dobách otřesu smyslu pro odpovědnost.“296 

Pracovní diskriminace žen by podle ní nakonec měla za následek právě de facto opětovné 

nastolení celibátu – ženy by totiž věděly, že si musí vybrat mezi manželstvím a 

povoláním.297 Plamínková zdůraznila, že návrat k chápání manželství jako jediného 

prostředku ekonomického zajištění žen by výrazně proměnil vztahy obou pohlaví 

k horšímu: 

„To znamená, že by opět sňatek snížen byl na hledání hmotného zaopatření ženina. Ti, kdo 

přicházejí s podobnými návrhy, snad si ani nemohou býti vědomi, že tak ohrožují jeden 

z největších vkladů, které uvědomělá, emancipovaná žena vnesla do lidské společnosti: 

očistit vztah muže a ženy od hlediska materialistického, kde tkví základy prostituce 

řemeslné i prostituce nevědomé, která je všude tam, ať v manželství nebo mimo ně, kde se 

pohlavní vztah řídí materielními výhodami.“298 

  

 
295 Tamtéž, s. 12. 
296 PLAMÍNKOVÁ, Františka. O právu vdaných žen na výdělečnou práci. Praha: Ženská národní rada, 1934, 

s. 5. 
297 Tamtéž.  
298 Tamtéž, s. 5. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat život a tvorbu Františky Plamínkové a přinést 

jeho prostřednictvím obecnější poznatky o změně postavení žen v Rakousku-Uhersku a 

Československu na počátku 20. století. Sama Plamínková patřila mezi osobnosti, které se o 

tuto proměnu výrazně zasadily. Ačkoliv po roce 1918 došlo k zásadnímu posunu na poli 

občanských a politických práv, řada původních představ o omezené ženské roli přetrvávala 

ještě v letech poválečných. Participaci žen na veřejném životě pak významně zabrzdilo 

politické klima Protektorátu Čechy a Morava. 

Přes veškeré překážky Plamínková svůj život věnovala neúnavnému boji za 

zrovnoprávnění žen s muži. Před vznikem Československa ho představovaly především 

snahy o získání volebního práva a zrušení celibátu učitelek. Přestože nové státní 

uspořádání s sebou přineslo významné proměny v oblasti ženské pozice ve společnosti, pro 

Plamínkovou práce nekončila: vyjma snah o znovuzavedení celibátu se jako senátorka 

potýkala například s pracovní diskriminací žen nebo zastaralou podobou občanského 

zákoníku, který ženy stále znevýhodňoval. 

Sama Plamínková musela kvůli celibátu učitelek udělat těžkou volbu mezi rodinným a 

pracovním životem, k níž ženy ještě ve 30. letech minulého století nutil dobový narativ a 

snahy o masivní propouštění vdaných žen ze zaměstnání. Na rozdíl od řady tehdejších 

mužů navíc byla její cesta do parlamentu delší a složitější – poslanecké křeslo navzdory 

svým zásluhám nezískala a do senátu vstoupila až s rokem 1925. 

České ženské hnutí ve svých cílech a přístupu zdaleka nebylo jednotné. Jak vyplynulo 

z poznatků o vzájemném konfliktu Plamínkové a první české poslankyně Boženy Vikové-

Kunětické, stejně jako slovních přestřelek mezi Plamínkovou a dalšími osobnostmi 

ženského hnutí, jako byla Zdena Wiedermannová-Motyčková nebo Eliška z Purkyňů, 

spolupráci žen často rozmělňovaly ideologické rozdíly. Výzvu pro Plamínkovou 

představovalo přesvědčení žen samotných, aby se nespokojily s trvajícím stavem věcí.  

Boj za ženská práva v pojetí Plamínkové vycházel ze samotné ideje demokracie, která 

podle ní musela být absolutní a odrážet se i ve vztazích mezi pohlavími napříč sociálními 

vrstvami.  
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Své sociální cítění Plamínková uplatnila zejména na pražské radnici, kde se zaměřila na 

pomoc chudým a svobodným matkám. 

Hypotéza, podle níž Plamínková toto pojetí ženského hnutí plně reflektovala i ve své 

novinářské tvorbě, se potvrdila. V práci jsem zkoumala vybrané texty Plamínkové z období 

mezi lety 1906 až 1940, tedy po celou dobu jejího působení v tisku. Plamínková byla 

v médiích aktivní po většinu svého veřejného života – od doby, kdy stála v čele Výboru pro 

volební právo žen, až po období nacistické okupace a s ním spojené omezení aktivit Ženské 

národní rady a útoky na její osobu. Jako redaktorka se uplatnila především v ženských 

časopisech, což se odráželo také na tématech jejích textů.  

Jak z těchto textů vyplynulo, Plamínková chtěla prostřednictvím zejména ženských titulů 

docílit nejen řešení aktuálních problémů, ale především změny přemýšlení nad ženskou a 

mužskou rolí ve společnosti. Stejně jako pro celé české ženské hnutí pro ni byla příznačná 

snaha o zapojení mužů – pevně totiž věřila, že manželství má být vztahem dvou 

rovnocenných osob se stejnými příležitostmi. 

Před válkou se prostřednictvím své novinářské činnosti zaměřovala nejen na výchovná 

témata coby učitelka, ale zejména na osvětu v oblasti boje za ženská práva, především 

právo volební. Vzhledem ke svému postavení a zkušenostem měla silné názory na to, jak 

by ženské spolky a organizace měly v této oblasti postupovat: příčily se jí ale vnitřní boje 

mezi jejich představitelkami, které podle ní hnutí navenek diskreditovaly. Mezi jejími texty 

lze proto nalézt zejména články, referáty a komentáře. 

Po válce psala zejména pro Ženskou radu, časopis Ženské národní rady, jíž předsedala. 

Jako senátorka a vážená osobnost v Československu i v zahraničí se již nezapojovala do 

polemik v tisku týkajících se ženského hnutí. Zaměřila se na přinášení poznatků ze 

zahraničních cest, referování o význačných ženských osobnostech nebo jednoduše témata, 

která ji zajímala, díky tvůrčí volnosti představované tímto časopisem. 

Vzhledem ke svému postavení pronášela časté projevy a referáty při různých příležitostech 

– některé z nich vyšly formou brožur. Plamínková v nich reflektovala (nejen) vlastní 

dlouholetou práci na poli ženského hnutí a snažila se v posluchačkách a čtenářkách 

probudit zájem o řešení přetrvávajících nerovností.  
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Všímala si nejen jednotlivých problémů, jako bylo propouštění vdaných žen ze 

zaměstnání: zásadní pro ni při úvahách nad vztahy mezi pohlavími byl duchovní přesah a 

změna zastaralého uvažování z předválečných dob. Psala věcně a kriticky, s důrazem na 

faktickou správnost a podložení daty z Československa i jiných zemí. 

Typická pro texty Plamínkové byla také nadstranickost. Přestože na jaře 1918 vstoupila do 

České strany socialistické, ženské hnutí jako celek a demokratické uvažování pro ni vždy 

představovaly vyšší hodnoty, nad které svou stranickou příslušnost nikdy nenadřazovala.  

Důležitá pro ni byla výchova a vzdělávání dívek tak, aby měly do budoucna prostředky svá 

práva samy hájit a věnovat se samostatné výdělečné činnosti. V souladu s tím si vážila 

především pečlivé práce, kterou u žen (včetně sebe) považovala za hlavní prostředek 

zrovnoprávnění. 

Z odkazu této celoživotní práce Plamínkové, stejně jako dalších osobností ženského hnutí, 

vychází řada dnes samozřejmých součástí života žen, o něž se ještě před sto lety vedly 

tvrdé spory. Plamínková se sama stala příkladem změny, když se ze středostavovské 

učitelky vypracovala na zkušenou političku a diplomatku, která odvážně vystoupila proti 

nacistickému Německu. 
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Summary 

The purpose of this thesis is to describe the life and work of Czech women’s rights activist, 

politician, teacher and journalist Františka Plamínková. Plamínková, who was born in 1875 

and was executed by the Nazi regime in 1942, was among the activists most instrumental 

in the process of gaining women’s suffrage in Czechslovakia after the First World War. As 

a senator of the Czechoslovak Republic, she continued to fight against the inequalities 

which permeated the lives of women into much of the twentieth century. 

Focusing on her political and journalistic activities, this work aims to portray the life of 

Plamínková using historical sources and archival materials found in Literární Archiv 

Památníku národního písemnictví and Archiv hlavního města Prahy, as well as illustrate a 

broader picture of women’s lives in the late years of the Austro-Hungarian Empire.  

As for Plamínková’s role as a journalist, the study analyses her body of work from 1906 to 

1940, focusing primarily on her articles in women’s magazines, such as Ženský obzor, 

Časopis učitelek or Ženská rada. Before the First World War, the study concludes, 

Plamínková focused mainly on the goal of women’s suffrage and was already planning a 

nationwide organisation for women: she herself later founded the Czech National Women’s 

Council (ŽNR). This period was marked by conflict among the female activists which 

Plamínková was part of, although she aimed to return the discussion to a dispassionate 

state.  

After the war, Plamínková continued to write mainly for ŽNR’s own magazine and 

broadened her scope of topics, which included profiles of notable women, reports from her 

journeys abroad or even literary topics. She additionally had several of her lectures on 

women’s rights published. Overall, Plamínková proved herself to not only be a gifted 

diplomat but also skilled writer and orator, always focusing on factual evidence and 

striving to change the public perception of women’s roles in society. Many of her views, 

especially those expressed in the late 1920s and 1930s, could be regarded as modern even 

through the lens of the present. It was her willingness to stand by her opinions and her 

determination to stay true to the ideals of democracy no matter the political climate which 

ultimately proved fatal to her. 
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Příloha č. 1: Františka Plamínková jako maturantka v roce 1894 (fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv hlavního města Prahy, fond Františka Plamínková 



87 
 

Příloha č. 2: Schůze členek Ženské národní rady (fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Františka 

Plamínková, č. přír.: 22/76 
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Příloha č. 3: Františka Plamínková jako delegátka Mezinárodní ženské rady 

v Chicagu v roce 1925 (fotografie) 

 

Zdroj: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Františka 

Plamínková, č. přír.: 22/76 
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Příloha č. 4: Protektorátní pas senátorky Františky Plamínkové (fotografie) 

 

Zdroj: Archiv hlavního města Prahy, fond Františka Plamínková  
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Příloha č. 5: Titulní strana tisku přednášky Učitelka – žena člověk z roku 1933 

(fotografie) 

 

Zdroj: Antikvariát Čejka, vlastní výtisk 


