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ÚVOD

MOTIVACE K TÉTO PRÁCI 

Když jsem byla malá, byla moje babička prostě babičkou. Moc hodnou babičkou, u 

které jsme my všechny děti rády pobývaly, která nám dovolila tahat své šperky a dělat 

kotrmelce v peřiňáku. Kromě toho jsem občas zaslechla, jak se dospělí baví o babiččině 

životě, a hlavně jejím vztahu s manželem. Přišlo mi to velmi zajímavé, ale nikdo mi 

nechtěl nic vysvětlovat. Až později se skládačka začala skládat, a já jsem se dozvěděla o 

tom, jak si babička vzala muže, kterého nikdy neměla ráda. Nechápala jsem proč, i když 

důvod - sirotci - mi byl opakován. Babiččin život, a ona sama, se mi staly záhadou - její 

chování hodné babičky se mi zdálo nekorespondovat s jejími životními zkušenostmi a 

zážitky. Babičku jsem vždycky měla hodně ráda a navíc jsem k ní cítila obdiv a úctu za to, 

jaká je, a tyto pocity se stávaly tím intenzivnější, čím víc jsem se o ní dovídala. Chtěla 

jsem se o ní dozvědět víc, ale nejdříve mě nenapadlo, že by se moje poznání mohlo 

odehrávat ještě v jiném režimu, než na úrovni rodinných zmínek o tom, jak měla babička 

nevlastní sourozence, jejichž otec padl ve válce, jak byla babička ráda, že v prosinci roku 

1946 byla v porodnici, protože byly ukrutné mrazy a její dům se nedal vytopit, a jak 

babičce a jejímu manželovi „sebrali živnost“.

Představa, že 1. světová válka, fenomén známý mi do té doby jen z černobílých fotek 

v učebnicích, zasáhla mocně do babiččina života, na mě hned z počátku velmi zapůsobila a 

dějiny se pro mě v tu chvíli staly skutečností, ne nudnou pohádkou vyprávěnou téměř 

výhradně ve škole. Až později jsem však začala mít potřebu poznat, jak se moje rodina 

vyrovnala s protektorátní správou a později s dobou komunistické totality, a dozvědět se, 

zda se  nepokoušela situaci nějak aktivně ovlivnit. Přestože aktivní odboj se v mé rodině 

nikdy nevyskytl, její členové se s dějinnými událostmi specifickým způsobem vyrovnávali, 

a vytvářeli tak soubor životních strategií, jež do značné míry jsou schopné vypovídat nejen 

o lidech, kteří je používali, ale i o době v níž vznikly. Přestože by jistě bylo zajímavé 

věnovat se životním strategiím jakéhokoliv člověka, v mém případě se protnul můj zájem o 

dějiny, se zájmem o babičku, a výsledkem je tato diplomová práce. Ještě před tím však 
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bylo nutné ujít kus cesty, během níž jsem hledala způsob, jak oba zájmy spojit do jednoho 

celku s ambicí na uznání za vědeckou práci.

MOŽNÉ CESTY K POZNÁNÍ

Jednou z cest, která je mladému člověku nabízena jako univerzální cesta k poznání, 

je studium. Historie se stala mým oblíbeným předmětem, a když jsem se na vysoké škole 

přiblížila v tomto oboru jakési odbornosti, slibovala jsem si, že mě studium těch správných 

prací a témat - zaměřených na ženy a jejich životy v průběhu dvacátého století - přivede 

opět o krok blíž k cíli. Je zřejmé, že se tak nestalo. Jako studentka oboru historické vědy na 

regionální univerzitě jsem byla motivovaná věnovat svou pozornost hlavnímu proudu 

historické produkce, která se zaměřuje převážně na politické a hospodářské dějiny, 

mnohem méně a spíše nově i na dějiny sociální. Důraz je pak kladen na faktografii, své 

místo zde mají jen objektivizovatelné činitele, poznatky jsou generalizovány. Do ruky se 

mi dostávaly především práce, které byly běžně přístupné v každé vědecké knihovně a 

někdy i v knihovnách městských. Informace obsažené v těchto pracích odpovídají, jak 

jsem posléze zjistila, přibližně tomu, co je o době babiččina života rozšířeno v povědomí 

široké veřejnosti - i když samozřejmě se zahrnutím všech negativ doby, které se z 

romantického a nostalgického populárního obrazu některých period vytrácejí. Hlavní 

témata prací všímajících si existence žen jsou spojeny především s ženským vzděláváním a 

sebevzděláváním, politickými a spolkovými aktivitami1, demograficky zaměřená literatura 

se věnuje snižování porodnosti a zvyšování rozvodovosti2, práce zaměřené na kulturu a 

každodennost si všímají především střihů sukní a vlasů, kouření, a sportu3. Téměř žádný 

z životních aspektů pojednávaných v této běžné odborně historické produkci neodpovídá 

osobní zkušenosti mojí babičky, ani – jak z babiččina vyprávění vysvítá – okolní 

společnosti, v níž se babička pohybovala. Výše uvedená témata, která snad mohou být 

                                                
1

Burešová, Jana: „Společenské postavení ženy na konci 19. a na začátku 20. století a souvislosti jeho 
proměn”, In: Slezský ústav SZM v Opavě: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve 
střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 
Dokumentační a informační středisko rady Evropy, 2003, s. 257-270.  
2

Machačová, Jana, Jiří Matějček: „Rodina a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století)“, 
In: Slezský ústav SZM v Opavě: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední 
Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, Opava, Slezský ústav SZM v Opavě. Dokumentační a 
informační středisko rady Evropy, 2003, s. 5-10.
3

Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha, MF, 1999.
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nosná při studiu středních městských vrstev, nejsou platná při studiu jiných sociálních 

skupin, a k jejich poznání přispívají jen velmi omezeně. 

Musela jsem tedy hledat jiné cesty, jak dosáhnout svého cíle. Rozhodla jsem se 

využít svého zájmu a věnovat se babičce v absolventské práci – téma tak bylo jasné, 

metoda nikoliv. Podobně jako já na tom byl i můj potenciální vedoucí práce, který její 

vedení odmítl s odůvodněním, že neví, jak takový příběh uchopit, jak ho zpracovat, aby byl 

hodnotnou diplomovou prací. Díky jeho upřímnosti jsem mohla hledat další možnost. Tu 

mi posléze poskytlo mé studium na Katedře genderových studií, kde jsem se seznámila s 

metodou výzkumu, která se mi jevila a stále jeví, jako pro tento případ nejvhodnější. Je jí 

orální historie, která „mluví o životě, který patriarchální historie zamlčela. Konstituuje 

individuální i kolektivní paměť žen“.4 Střízlivěji řečeno, je to „metoda, kdy se (badatelka –

pozn. autorky) dobírá informací na základě ústně různě fixovaného sdělení osob, … jejichž 

individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit naše poznání.“5

Je zřejmé, že vysvětlení babiččina jednání nemohu nalézt v archivu nebo v knihovně, 

a že jediný, od koho je můžu získat, je ona sama, a prostředkem jejich získávání je 

rozhovor s ní. Jak jsem zjistila, vydala se touto cestou přede mnou už řada odbornic a 

odborníků, jejichž práce mi byly schopné poskytnout dostatečné informace o zvolené 

metodě i teoretické zázemí pro její použití a z jejichž zkušeností jsem mohla při přípravě 

této práce čerpat. Obzvláště některé aspekty projektu Paměť žen, který představím dále 

v této práci, se mi, když jsem se seznámila s jeho cíly, metodami a paradigmatem, v němž 

se pohybuje, zdály jako stvořené pro můj účel. Je zřejmé, že má diplomová práce nemůže 

být označována jako genderová historie ve smyslu práce věnující se určité kultuře jako 

celku - na to má i příliš malý rozsah, ale mojí ambicí je, aby se mohla stát součástí takové 

práce, až někdy v budoucnu vznikne.

Jak už bylo výše řečeno, tato práce vzešla z mé touhy pochopit motivy babiččina 

jednání v jednom určitém okamžiku – ve chvíli, kdy se rozhodla vdát se za muže, kterého 

nesnášela. Předpokládala jsem, že jejím motivem byl tlak, kterým na ní působilo její okolí, 

a který vycházel z genderového systému, tlačícího jedince do jeho genderové role. Abych 

objasnila sociální tlaky, které na babičku mohly působit a její reakce na ně, musela jsem se 

věnovat mnohem širšímu kontextu v delším časovém období. Díky tomu se ukázalo, že 

                                                
4

Kiczková, Zuzana: Pamät žien, Bratislava, Iris, 2006.
5

Vaněk Miroslav a kol.: Orální historie, Metodické a technické postupy, Olomouc, FF UP Olomouc, 
2003, kap. „Úvodem“.
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babiččino jednání bylo z genderového pohledu zajímavé sledovat i v průběhu jejího dalšího

života. 

V průběhu zpracování rozhovorů jsem zjistila nejen rozpor mezi babiččinými 

životními zkušenostmi a tím, co je uvedeno v učebnicích dějepisu, ale i rozpor mezi 

babiččinou reflexí a reflexemi dalších žen, jejichž příběhy byly už dříve zpracovávány 

například v projektu Paměť žen. Podstatné na tom samozřejmě není to, že se liší 

individuální příběhy a postoje jednotlivých narátorek, ale to, že z těchto individuálních 

zkušeností byly v některých případech vyvozeny generalizující závěry o životě žen a jejich 

prožívání dvacátého století, do nichž nicméně hned první příběh, na kterém jsem si tyto 

závěry mohla ověřit (tedy příběh mojí babičky) nezapadá. Rozpor individuální ženské 

zkušenosti s generalizovanou ženskou zkušeností a mainstreamovou historií, která je v tuto 

chvíli v našich zemích vnímána jako oficiální, je skutečnost, která nemůže příliš překvapit, 

avšak z hlediska situace ženské a gender historie v Čechách mi připadá natolik významná, 

že jsem se  rozhodla učinit jej výchozím předpokladem své práce,  na tomto rozporu 

postavené.

Cílem mojí diplomové práce nicméně není kritizovat literaturu, ze které jsem čerpala, 

ani zpochybňovat její platnost, ale dozvědět se víc o babičce a době, ve které žila, 

prostřednictvím typu výzkumu, s nímž se v mainstreamové produkci příliš často 

nesetkáváme. Chtěla jsem zjistit, jak se konkrétní doba a události odrazily v životě 

konkrétní ženy, a to, že se potvrdila nemožnost generalizujících závěrů, je spíše vedlejším 

produktem.

Jako prostředek realizace diplomové práce jsem chtěla použít porovnání babiččiny 

biografie s představou o její době získanou z knih a to, jak se její život slučuje s mými 

představami, které z těchto prací vycházejí. Při tom jsem se snažila na celý babiččin příběh 

nahlížet jako na konstrukt vycházející ze zkušenosti s genderovým systémem 

organizovanou společností, a zároveň konstrukt tímto systémem ovlivněný. Gender jsem 

používala jako analytickou kategorii, která nabízí možnost analýzy a interpretace babiččina 

života jako závislého na mocenském systému, jenž ho zároveň konstruuje. Právě tento 

postup mi připadal užitečný při snaze porozumět babiččinu životu v rámci kultury, v níž 

obě žijeme a umožňující odhalit dosud neznámé souvislosti, která její život určovaly.
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Struktura práce

Moje práce je rozdělena do dvou částí. Ta první je věnována, teoretickým 

koncepcím, v jejichž rámci byla má práce vytvořena, ženské a genderové historii, použití 

metody orální historie a stručnému popisu dosavadního stavu bádání a výzkumů v oblasti, 

které jsem se rozhodla věnovat, ve světě i u nás.

Druhá část je věnována výsledkům mého vlastního výzkumu. Text z učebnic, běžně 

dostupných a rozšířených historických prací (dalo by se říci kánonu) a populárně naučné 

literatury, vztahující se k tématu, jsem porovnávala s některými z témat získaných 

z rozhovorů s babičkou, nebo lépe řečeno s mou interpretací těchto témat. Výsledkem  

tohoto srovnání je alternativní pohled na dvacáté století, jako zkušenost jedné ženy, která 

jej zažila na vlastní kůži. 
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VÝCHODISKA, TEORIE, METODOLOGIE6

GENDER

Jak už bylo řečeno, tato práce je věnována rozboru orálně historické biografie 

z aspektu genderu. Gender chápu jako sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, 

vzhledu atd., který je v určité společnosti spojován s obrazem vzhledu ženy nebo muže. 

Konkrétní náplň tohoto souboru je proměnlivá. Ženské a mužské charakteristiky 

nevyplývají z biologické přirozenosti žen a mužů, ale jsou utvářeny společností a 

reprodukovány prostřednictvím socializace, přičemž genderová identita jedince je kulturní 

konstrukt, který je zpětně znaturalizován. Konstrukce subjektu při tom není jednorázový 

akt „přidělení“ rodové identity, ale je to kontinuální (sebe)tvorba, která probíhá jako 

opakovaná praxe citování diskursů a tělesných praktik. Gender má ve většině společností 

organizační úlohu, to znamená, že sociální realita je konstruována podle dělení osob, 

činností, prostorů a dalších jevů na ženské a mužské. Toto organizační uspořádání omezuje 

možnosti individuálního uplatnění jednotlivých lidí, a to má negativní důsledky.7 Některé 

skupiny jsou na základě genderového principu (někdy v kombinaci s jinými principy) 

zvýhodňovány nebo naopak znevýhodňovány. Znevýhodňování podle genderového 

principu se týká většinou žen. Podle genderových stereotypů mají být ženy fyzicky 

atraktivní, emocionální, spíše pasivní, pečující a orientované na péči o rodinu a soukromý 

život.8 Toto tradiční přiřazení ženy k vztahové sféře se projevuje jejím vyloučením z 

veřejné sféry. Při tom veřejná sféra je v hierarchickém systému stavěna výše, než sféra 

soukromá. Vyloučení žen je obhájeno mužskými konstrukty.9 Termín „gender aspekt“ je 

terminus technicus pro interpretaci dat z hlediska rozdílů pohlaví, i pro formulaci otázek a 

projektů.10 Fungování genderového systému je zajišťováno společenskou kontrolou. 

                                                
6

Protože jsem žena, dělalo mi problémy identifikovat se – jako badatelka – s mužskými tvary 
podstatných jmen, používaných ve většině metodologických prací. Z toho důvodu jsem se rozhodla využít 
opačný extrém a používat generické femininum všude tam, kde je obvykle použito generické maskulinum. 
Píšu proto o „badatelce a narátorce“ nejen tam, kde skutečně hovořím o sobě a babičce, ale i tam, kde píšu 
obecně o postupech orální historie a tedy o všech bádajících a vypravujících.
7

Butler, Judith, Trampoty s rodom, Bratislava, Aspekt, 2003. 
8

Smetáčková, Irena, Klára Vlková: Gender ve škole, Praha, Otevřená společnost, 2005, s.10.
9

Kiczková, Zuzana: Pamät žien, Bratislava, Iris, 2006.
10

Šiklová, Jiřina: „O feminismu, women a gender studies u nás a na západě,“ In: Žena v dějinách 
Prahy. Sborník z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro Gender Studies 1993. Documenta Pragensia 
XIII, Praha, Archiv hlavního města Prahy, 1996, s. 23.
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Společnost používá perzekutivní mechanismy, jimiž může člověka, jenž by vybočoval 

z genderově „správné“ představy, donutit, aby se genderovým očekáváním přizpůsobil.11

Nicméně neplatí, že by člověk byl genderovému systému cele podřízen; jeho jednání pouze 

není úplně libovolné a svobodné.12

Z vědeckého hlediska představuje gender jednu z analytických kategorií v sociálních 

vědách. Jeho pomocí lze zkoumat různé úrovně vztahů mezi ženami a muži13, ale také celý 

společenský systém, jenž je genderovými vztahy strukturován - společnost je genderovaná, 

což znamená, že nejen člověk, ale také sociální struktury a procesy, mají svůj gender. 

Výraz gender obsahuje vztahovost,14 a z toho důvodu je nutné sociální svět zkoumat jako 

mocenský systém, který se projevuje ve všech sférách a okamžicích života. Vnímání 

genderového aspektu při výzkumu znamená efektivní koncept umožňující hlubší analýzu 

sociální struktury a její dynamiky, pomocí níž je zkoumáno, které kategorie, zaměřené 

zdánlivě neutrálně, jsou ve skutečnosti androcentrické.15

VÝZNAM ŽENSKÉ HISTORIE A GENDER HISTORIE

Z výše uvedeného je zřejmé, že genderově nahlížený výzkum má své místo ve všech 

vědeckých disciplínách, a tedy i historii. Ve světě i u nás vzniklo už mnoho historických 

prací využívajících optiku genderu. O tom, v čem spočívá význam zapojení genderu do 

historické vědy, však panují  mezi odbornou veřejností u nás i ve světě, spory. V historické 

vědě ve světě se vystřídaly, a u nás paralelně existují, dva hlavní proudy, které by sami 

sebe označily za reflektující gender. Jeden budu označovat jako „ženskou“ historii (women 

history), druhý, mladší, a na ženskou historii reagující, jako gender historii.

Stejně jako celé ženské hnutí, zaznamenala i historie reflektující ženskou otázku 

vzestup v 70. letech dvacátého století. Jejím hlavním rysem bylo hledání autentické ženské 

zkušenosti, jíž byl obecně útlak způsobovaný patriarchálním systémem - ženy všech 

věkových skupin až do pozdního dvacátého století zakoušely podřízenost mužům v práci, 
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Smetáčková, Irena, Klára Vlková: Gender ve škole, Praha, Otevřená společnost, 2005, s.10.
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Kiczková, Zuzana: Pamät žien, Bratislava, Iris, 2006.
13

Smetáčková, Irena, Klára Vlková: Gender ve škole, Praha, Otevřená společnost, 2005, s. 10.
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Tinková, Daniela: „Žena – prázdná kategorie“ In: Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana 
Stráníková (eds.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí 
historiografie, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2006, s. 24.
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  Čermáková, Marie: „Gender, společnost a pracovní trh“, Sociologický časopis XXXI (1), 1995,  s. 

7-24.  Dostupné z: http://sreview,soc,cas.cz/upl/archiv/files/342_007CERMA,pdf
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zábavě, politice i ve volném čase a byly odkazovány na povinnosti v domácnosti a na 

mateřství.16 Záměrem vznikajících prací, které lze řadit k women history, je snaha odhalit 

strategii ženského žití v podmínkách patriarchální moci, a přinést dosud neznámá fakta ze 

všedního života žen minulých generací.17 Jejich součástí je snaha o vytvoření nové 

periodizace dějin, která reflektuje pojetí žen jako aktérů dějin, a jejímž převažujícím rysem 

je zdůrazňování permanencí a konjunktur, nikoliv událostí. Tento přístup znamená 

převážně empirickou a sociálně historickou reflexi „neviditelné historie“, což se také stalo 

příčinou jeho kritiky ze strany gender historie.18

Genderová historie je historická věda aplikující genderový pohled na dějiny. 

„Ženskou historii“ kritizuje za pouhou doplňkovost, která nijak nemění podstatu sdělených 

informací „klasické historie“, za nedostatečnost metodologických nástrojů, pojmosloví a 

kategorizaci, stejně jako za esencialistický přístup a generalizaci zkušenosti. Kritickou 

aplikací genderového pohledu na ženskou historii došlo ke zpochybnění pojmu žena jako 

kategorie.19 Nejvýraznější myslitelkou tohoto proudu historie je Joan Scott. Podle ní je 

pohlaví jedním z (v historii) se opakujících odkazů, s jehož pomocí se koncipuje, 

legitimizuje a kritizuje politická moc. Gender je pro Scott analytickou kategorií, 

prostupující celou společností; je jejím pilířem.20 Scott postavila gender do samého centra 

historické analýzy. Podle ní jde o prvotní způsob zaznamenávání mocenských vztahů, o 

sám konstitutivní prvek sociálních vztahů založený na pozorovaných rozdílech mezi 

pohlavími. Koncept ženské zkušenosti kritizovala jako diskurzivní, závislý na 

sociokulturním kontextu, zprostředkovaný jazykem. Jednoznačným a fatálním 

nedostatkem ženská historie bylo podle Scott to, že její důraz na empirii a odmítání teorie 
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Marek, Jan: Kultura jako téma a problém dějepisectví, ČČH 90 (4), 1992, s. 496.
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Davis, Natalie Zenon: „Women's history in transition: The European case“ In: Scott, Joan (ed,): 
Feminism and history, Oxford, Oxford University Press, 1996, s. 79-104.
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Wierling, Dorothy: „The History of Everyday Life and gender relations: On Historical and 
Historiographical Relationships", In: Alf Lüdtke, (ed.): The History of Everyday Life: Reconstructing 
Historical Experiences and Ways of Life, Princeton: Princeton University Press, 1989, s. 149-164.
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Tinková, Daniela: „Žena – prázdná kategorie“ In: Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana 
Stráníková (eds.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí 
historiografie, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2006, s. 22.
20

Scott, Joan Wallach: „Gender: A Useful Category of historical Analysis“ In: Joan Wallach Scott 
(ed,): Gender and the politics of history, New York, Columbia University Press1999, s. 28-50.
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způsobuje marginalizaci genderové perspektivy, která by byly schopna přispět 

k modifikaci historické vědy.21

Významným prvkem historického bádání se ženská studia podle Joan Scott mohou 

stát jen za předpokladu, že budou schopny přispět k obecným dějinám, zformulovat vlastní 

analytické nástroje a pojmové kategorie, které budou pro obecnou historiografii použitelné. 

Jen to by znamenalo obnovení celé historické disciplíny a modifikaci jejích perspektiv, a 

tím i začlenění genderového pohledu do hlavního proudu historie, ne studium dějin žen 

jakožto exkluzivní doplňkové disciplíny – jako jen jedno z témat výzkumu.22

Obecně řečeno, genderově pojatá historiografie by tak neměla zkoumat, co se stalo 

v minulosti ženám a mužům, ale analyzovat konstruování subjektivních a kolektivních 

významů žen a mužů jako kategorií identity.23 Cílem genderových výzkumů má být snaha 

pochopit význam pohlaví a genderových skupin v minulosti, odhalit variace rolí a sexuální 

symboliky v různých společnostech a obdobích, pochopit, co znamenaly a jak fungovaly 

s cílem zachování existujícího společenského řádu a jak přispěly k jeho proměně. 

Sociokulturní podmíněnost genderu a jeho zakotvenost v samých základech mocenských 

vztahů umožňuje historický výzkum genderové podmíněnosti politických systémů, 

fungování ekonomických vztahů, vazeb apod.24 Cílem gender historie tedy nemá být 

integrace „druhého pohlaví“ jako takového, ale snaha odmítnout parcelaci studovaného 

historického předmětu do sektorů na základě genderových, sociálních či jiných kritérií.25

Koncept gender přinesl důraz na studium komplexní hry opozic mezi ženou a mužem, 

která je pružná a pohyblivá v závislosti na době, kultuře i politickém kontextu doby.26
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Scott, Joan Wallach: „Gender: A Useful Category of historical Analysis“ In: Joan Wallach Scott 
(ed,): Gender and the politics of history, New York, Columbia University Press,1999, s. 28-50, a Tinková, 
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Pardubice, 2006, s. 31.
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KVALITATIVNÍ VÝZKUM A PŘÍPADOVÁ STUDIE

Jako vhodný přístup pro zpracování tématu mé diplomové práce je jednoznačně 

kvalitativní výzkum. Kvalitativní přístup dovoluje osobní zaujetí badatelky pro předmět 

výzkumu, vcítění se do postojů narátorky, a kladení důrazu na individuální specifika 

výpovědi. Při realizaci kvalitativního výzkumu se zvolená teoreticko-metodologická 

východiska konfrontují s empirickým materiálem a průběžně se přibírají další.27 Pro 

úspěch použití této metody není důležitá velikost vzorku, protože pro jeho volbu je 

podstatné především to, co se chceme dozvědět.28

Tento přístup přesně odpovídá mým záměrům zpracování tématu, které lze úžeji 

označit za případovou studii. Případová studie zahrnuje intenzivní analýzu malého počtu 

subjektů, raději než shromažďování dat z rozsáhlých vzorků populace.29 Cílem kvalitativní 

případové studie je hloubková analýza určitého jevu - v mém případě procesu tvorby 

životní strategie mají babičky v závislosti na životních podmínkách, se zřetelem na 

genderovou strukturu české společnosti. Posláním případové studie není rozebrat 

statistické ukazatele, ale zmapovat rovinu hodnot a postojů, a proces jejich krystalizace do 

podoby životních strategií.30

Případová studie je specifickým typem kvalitativní výzkumné metody, jež je vhodná 

pro výzkum určitého jevu, v němž je zahrnuto velké množství faktorů a vztahů, neexistuje 

základní "právo", které by určovalo, které faktory a vztahy jsou důležité a když faktory a 

vztahy mohou být přímo pozorovány, zkoumány v kontextu jejich "reálného“ života.31

Souhrnně řečeno, kvalitativní případovou studii je vhodné použít pro výzkum oblasti 

mikrosvěta, jehož charakteristikami jsou aktivnost, relativní průhlednost, lidskou blízkost a 

smysluplnost.32
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POSTSTRUKTURALISMUS A POSTMODERNA V HISTORIOGRAFII

Joan Scott patří ke směru, který je dále poznamenán lingvisticko analytickými 

postupy a dílem Michaela Foulcaulta. Někdy je tento směr - podle kontextu – označován 

jako poststrukturalismus, někdy jako postmoderna; pro tuto práci však nejsou nuance 

označení úplně podstatné. Podstatné je, že je pro ně zásadní kritika esencialismu, averze 

k pozitivistickým definicím a kategoriím33 a dále zájem o proces vytváření identit –

přičemž důraz je kladen na to, že k realitě máme přístup jen prostřednictvím reprezentace, 

kterou zajišťuje jazyk, jenž díky své konstruktivní povaze a v závislosti na moci, má 

schopnost vytvářet „realitu“.34

Obecně známým rysem postmoderny je pluralita, koexistence stanovisek, norem, 

hodnot, které je nutno akceptovat, aniž je hierarchizujeme a dáváme přednost jedné před 

druhými. Toto jsou rysy, které byly odjakživa vytýkány historické vědě, která se zdála 

příliš závislá na interpretační schopnosti jednotlivých historiků; teď se tato 

nejednoznačnost stává díky postmodernímu přístupu předností. Znakem postmodernistické 

historické práce je mimo jiné to, že jsou v ní v praxi uplatněny poučky o historiích 

dlouhého trvání, o strukturách a konjunkturách. Zdá se, že to, co se nazývá postmoderním 

pojetím historické vědy je zaostření na dosud netematizovaná fakta a informace a na jejich 

vtažení do historického pole.35 Mnozí z historiků si uvědomili, že na základě některých 

dříve nedoceňovaných pramenů lze rekonstruovat silné lidské příběhy. Dlužno dodat, že 

jen nemnohé z nich lze označit za typické, tedy obecněji platné pro širší skupinu osob, 

definovanou sociálně, národnostně, nábožensky či jinak. Ovšem i „neopakovatelný“ – a 

tedy obtížně zobecnitelný – příběh má význam při poznávání minulosti a zejména při 

utváření historické paměti. Teprve díky takovým příběhům se totiž v epicentru zájmu 

historiků ocitl jednotlivec, bez ohledu na to, jak atypickou individualitu představoval a jak 

ostře poznamenaly jeho život historické události. Osobní zkušenost jednotlivce zrozená v 
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okamžiku konfrontace „velkých“ dějin s „malým“ lidským osudem, byť třeba jen ústně 

tradovaná v jeho rodině z generace na generaci, má zkrátka větší sílu než neosobní 

pojednání o politické historii.

Tam kde byla překonána pozitivistická představa, že propracovanou a 

zdokonalenou kritikou pramenů lze z pramenů vypreparovat objektivní a univerzálně 

platná historická fakta, přestaly být dějiny nahlíženy jako něco samo o sobě nesporně 

objektivního. Tak se jednotlivé události samy o sobě nejeví jako dějiny, ale dějinami se 

stávají, když je zachytíme do vývojových pojmů. Objektivita dějinných procesů se zde 

ztrácí, zůstává však předmětnost událostí sama o sobě, resp. chaotické empirické sociální 

skutečnosti, ke kterým či ke které se může vztahovat jak současnice, tak badatelka doby 

pozdější, bez ohledu na časovou propast. Dějinným procesům by v tomto pojetí neměla být 

podřizována individua, struktury jejich osobností, jejich individuální sociální jednání, 

jejich zkušenosti, prožitky, vidění světa, a jimi posuzované či pouze pociťované alternativy 

vývoje.36 Nejedná se pouze o tematiku, jež se bezprostředně váže k sociálnímu světu, 

nýbrž i o témata jako je prožitek vlastní tělesnosti, vztahy mezi pohlavími, prožitek 

určitého období života atd. K tomu se ještě přidružuje orientace k mikrostrukturám, 

k malým sociálním figuracím, jako je rodina apod. Postmoderní přístup v historické vědě 

otvírá široké možnosti bádání. V prvé řadě dává možnost zvolit jakkoliv mikro- a makro –

perspektrivu, dále zvolit si téměř jakékoliv téma, a využít pro bádání nové metody a 

techniky, které tomuto tématu dají výpovědní legitimitu.

POUŽITÁ METODA 

Jednou z cest k rehabilitaci hluboce individuálních – a samozřejmě hluboce 

subjektivních – výpovědí o dějinách je metoda orální historie.37 Metoda orální historie 

vznikla v USA v době velké hospodářské krize, ale u nás se začala využívat až v 90. letech 

dvacátého století. Nejdříve byla používána pouze pro historické výzkumy, později začaly 

vycházet i teoretické práce, a práce věnované jejímu praktickému využití – nejprve 

věnované jen technice sběru rozhovorů, ale později i způsobům jejich zpracování. 
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V současnosti už není orální historie jen výzkumnou metodou, ale uznávaným 

interdisciplinárním oborem.38

O Centru OH a projektu Paměť žen  

V českém kontextu je s metodou orální historie jednoznačně nejvýrazněji spojeno 

Centrum orální historie Ústavu Soudobých dějin Akademie Věd ČR. Zároveň jednoznačně 

nejvýraznější osobností, produkující veřejně rozšířené práce o orální historii a využívající 

orální historii, je Miroslav Vaněk, který se intenzivně věnuje především období 

normalizace a jeho reflexi ze strany aktivních aktérů politických událostí, jež se v tomto 

období uskutečnily.39 Přestože jeho práce reflektují mnohé z prvků postmoderního přístupu 

k historické vědě, je jim cizí implementace genderového hlediska. Jeho práce, jež jsou 

nejkvalitnější z hlediska technické stránky metody, je proto nutné doplnit o přístup, který 

genderové aspekty obsahuje, a zároveň je využívá pro podobný typ výzkumů. 

Této potřebě odpovídá projekt Paměť žen, který vznikl v polovině devadesátých let z 

potřeby pojmenovat odlišné životní zkušenosti žen z bývalých socialistických zemí. 

Zabývá se výzkumem toho, jak ženy v socialistických režimech střední a východní Evropy 

vnímaly svůj život a svoji emancipaci. Projekt byl iniciován centrem Gender Studies 

v Praze, a dnes se jej účastní týmy z Německa, Slovenska, Polska, Srbska a Černé Hory, 

Chorvatska a Ukrajiny.40 Každý z týmů postupuje trochu jiným způsobem při hledání 

cesty, jak s ženskými příběhy nakládat. Například slovenský tým má na rozdíl od toho 

českého propracovanou metodologii a teorii interpretace, kterou jsem se při zpracování 

diplomové práce inspirovala. Slovenský tým je shromážděný kolem Centra rodových štúdií

na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Koordinátorkou centra a 

projektu Paměť žen je docentka PhDr. Zuzana Kiczková. Jedním z výstupů slovenského 

týmu je publikace „Paměť žien. O skúsenosti sebeutvárenie v biografických 

rozhovoroch“41, která představuje ideální základ pro genderově citlivý výzkum založený 

na metodě orální historie. Autorka práce, Zuzana Kiczková, označuje svůj přístup 
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k projektu a výzkumu jako feministický; jejím záměrem je provádět výzkum tak, aby došlo 

k posílení žen (čtenářek i narátorek) jako svébytných osobností, vědomých si svého nároku 

na úctu a sebevědomí. K tomuto cíly směřují i její zásady pojetí výzkumu i celého 

projektu.42

Přestože cílem genderového výzkumu není primárně přispět ke zlepšení postavení 

žen v daném kontextu, ve skutečnosti znamená feminismus pro genderový výzkum 

základnu, z níž vzešel a jež mu stále dává značnou část legitimity. Předpoklady kvalitního 

výsledku mé práce jakožto genderového výzkumu vycházejí a korespondují se zásadami 

feministického výzkumu, jak je uvádí Kiczková. Mou osobní motivací při zpracování 

práce je navíc umožnit ženě z odcházející generace sdílení svých zkušeností a postojů 

s generací další, což jak se ukázalo, koresponduje s tím, že právě mě babička vnímá jako 

tu, která její odkaz ponese dál. Označení mého přístupu k výzkumu, stejně jako k 

metodologii a teorii interpretace, jako feministického, tak není s jeho podstatou v rozporu.

Význam orální historie

Jak vysvětluje koordinátora projektu Zuzana Kiczková ve své knize, je orální 

historie kvalitativní výzkumná metoda, která „se obzvláště hodí na to, aby se uchopily 

dosud potlačované a roztroušené reality života žen.43 Protože mým záměrem je zpracování 

velmi úzkého tématu jednoho životního příběhu, je pro mě cenné, že orální historie patří 

mezi metody kvalitativního výzkumu, který sdělení jednotlivce pojímá jakožto svébytnou 

poznávací hodnotu, kterou nezobecňuje44, ale analyzuje a představuje jeho individuální 

specifika.45 A do třetice s mojí prací koresponduje výchozí předpoklad orální historie, že 

prožitky, názory a činny osoby, jež neparticipovala na moci nejsou méně významné, než u 

osoby v mocenském postavení.46 Díky orální historii je tudíž možné odhalovat způsob 

utváření identity obyčejných lidí. 
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Badatelky, využívající orální historii, nemají v úmyslu vyjevit čtenářce jednu a 

jedinou absolutní pravdu, ale poskytnout autentický pohled jedince, který má určitou 

zkušenost. Cílem zkoumání tak není skutečnost, ale obraz subjektivního prožitku dějin. 

Vlastním cílem orální historie je postihnout vztah mezi jednotlivcem a širšími 

společenskými skupinami v určitém historickém procesu, respektive roli jedince v tomto 

procesu, případně způsob, jak jednotlivec určitý historický proces reflektuje.47 Pro historii, 

která je obecně pojímána jako sled změn, je důležité, že životní příběhy ukazují spíše na 

existenci dlouhodobých struktur. Radikální rozchod s minulostí se při žádném politickém 

zvratu do sféry sociologické nepřenáší.48

Výhoda orální historie proti jiným metodám historického bádání spočívá 

v schopnosti zachytit ty aspekty života, jež nejsou zachytitelné písemnými ani jinými 

záznamy – jako jsou některé oblasti každodenního života, nebo genderových vztahů. 

Životopisné vyprávění, tedy jeden z produktů, a zároveň zdrojů, výzkumu, má syntetický, 

celostní charakter, propojuje privátní a veřejnou sféru.49 Spojovat veřejnou a domácí sféru 

života jedince je nezbytné, protože moderní člověk se, ať má jakékoliv postavení nebo 

zaměstnání, nachází v obou sférách. Navíc život každého je ovlivněn jak soukromými, tak 

společenskými či politickými podmínkami, které mu/jí ne/umožňují realizovat její 

rozhodnutí.50 V pojetí dějepisců využívajících orální historii jsou objektem výzkumu 

zdánlivé banality, které naplňují život většiny lidí; tedy to, co tvoří rámec lidské existence, 

do níž velké dramatické dějiny zasahují jen okrajově.51 Orální historie tak umožňuje získat 

přístup k různým dimenzím životních souvislostí žen, které jsou jinými metodami málo 

zachycené - jako detaily každodennosti, spojené s rodinným životem, zaměstnáním a 

volným časem.52
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Konstruktivní povaha orální historie

Výsledkem orální historie je biografie, která představuje průřez subjektivity a 

sociální reality. Je to perspektiva vnímání sociální reality, která formou jazykových 

výpovědí vyjadřuje žité společensko-historické události a souvislosti v individuálním 

lidském životě. Biografie není jen fakt prožití života, ale začíná až když se životní události 

stávají tématem a člověk začne sebe ve světě tematizovat. Prvky tvořící biografii jsou 

jednotlivě vybrané z mnohem širšího okruhu zkušeností, ale dohromady tvoří jeden celek, 

spojený ve vypravěčské formě tak, že jsou pro badatelku srozumitelné. Narátorka tak 

vyprávěním neprovádí pouze sekvenční zobrazení minulých událostí, ale zároveň je 

nucena zaujmout stanovisko k sobě samé v konkrétním sociálním světě; jde o reprezentaci 

událostí, ale i konstrukci událostí a vlastní identity.53

Orální historie tedy nepracuje s životním příběhem jedince, ale s vyprávěným 

životním příběhem jedince - vyprávěnou biografií.54 Vyprávěná biografie vzniká 

z perspektivy současné životní situace narátorky a je zpětným pohledem na minulost. 

Narátorka vlastně znovu vytváří příběh minulosti, přičemž její zkušenost není ovlivněna 

jen fakty, ale i individuálním vnímáním a prožitkem událostí, jejich současnou interpretací 

a současným významem. Ona sama vybírá (vědomě i nevědomě), o čem bude mluvit, jaké 

aspekty skutečnosti zdůrazní a jaké potlačí. Proto v orální historii hraje velkou roli 

individuální výklad událostí a jejich „zkreslení“. Změny v paměti vycházejí ze snahy 

narátorky utřídit si svůj život a dát mu smysl, ale i z toho, že sama je ovlivněna např. 

obrazy z médií, na jejichž základě si dělá názor, co chce tazatelka slyšet a v jaké podobě.55

Úkolem badatelky je pak všechny tyto aspekty odlišit a správně interpretovat. Badatelka 

ovlivňuje výsledek už výběrem narátorky, specifikováním tématu, které chce probírat, a 

celkově poskytováním zpětné vazby.56

Je důležité si uvědomit (a toto uvědomění není obtížné), že rozhovor není existující 

věc, ale vytvářející se konstrukce a zároveň výsledný produkt. Na vzniku finální podoby 

rozhovoru se stejnou měrou podílejí badatelka (výběrem zdroje, tématu, zpětnou vazbou), 
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která se pokouší o konstrukci minulosti, i narátorka, která ji svými vzpomínkami 

znovuvytvoří, obnovuje. Příběh, který je výsledkem rozhovorů při použití metody orální 

historie, vzniká sdělováním; historie se podřizuje narativní formě.57 Tento přístup pojímá 

člověka jako daný celek, který je pouze lidským myšlením uměle a nedokonale 

strukturovaný, ukazuje historikovi zvláště na omezení, vyplývající ze snah o důsledně 

strukturované vyprávění, a upozorňuje jej, že i po důsledné analýze zůstává vlastní 

rozhovor spontánním produktem dialogu narátorky a tazatelky.58

Každá biografie je jedinečná konfigurace zážitků, zkušeností, reflexí v konkrétních 

každodenních podmínkách rodinného, kulturního, historického, etnického a jiného 

kontextu. Nahlížení individuálních případů skrze optiku vymezených kategorií znamená 

nevyužití empirického materiálu a ochuzení se o poznání. Zaměření se na individuální 

specifika naopak umožňuje zviditelnit celou škálu životních strategií, které nejsou 

omezeny výběrem buď /anebo.59

V případě orální historie jako metody k získání vyprávěné biografie je důležité, že 

životní dráha narátorky byla usměrňovaná dobovým společenským pořádkem a ten jí do 

jisté míry předepisoval normy, očekávání, ale také hodnocení toho, co se v které 

společnosti považuje za vydařený, šťastný resp. nevydařený a zkažený život. Přestože při 

každém rozhovoru s narátorkou bude výpověď vždy jiná, ve své podstatě se lišit nebude, 

protože kontext a způsob socializace člověka, která předepisuje normy hodnocení je 

neměnná a životní dráha je jen pozadí.60 Ze životní dráhy se dá vyčíst konkrétní způsob 

socializace a institucionalizace jedince v moderní společnosti, která je genderově 

diferencovaná.61 V příběhu, který narátorka rekonstruuje, je zabudována narativní 

konstrukce genderu, cílem výzkumu je tyto konstrukce v kontextu biografického výzkumu 

rekonstruovat.62 Proto se zaměřuje na genderové konstrukce, které narátorka v rozhovoru 

projevila. Obvyklým zdrojem jejich poznání jsou například rodinná témata, ale také práce. 

Proto je nejpodstatnějším znakem genderově citlivého výzkumu to, že neustále reflektuje 
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genderovou podmíněnost zkušenosti a interpretace.63 Lze říct, že postavení ženy, tělesnost, 

pohlavnost ve své dobové prožitosti je jedním z tzv. funkcionálních ekvivalentů, podle 

kterých lze porovnávat jednotlivé kultury. A provedená srovnání pak ukazují, jak málo 

přirozeně a jak silně kulturně je formováno postavení ženy.64

S auto/biografií je třeba zacházet jako s něčím, co se rodí z textuálních ideologických 

praktik.65 Z tohoto přístupu vychází i koncept toho, co znamená kvalitní rozhovor. Kvalitní 

rozhovor je ten, kdy se narátorka dokázala otevřít a projevit svou osobnost navzdory 

společenským limitům a rolím, které hraje.66 Spolehlivost orálního pramene není měřena 

přesným korespondováním s fakty zjištěnými z jiných zdrojů, ale tkví v tom, do jaké míry 

nám dovoluje poznat osobnost, individualitu a jeho úlohu v historickém procesu tak, jak si 

ji on sám vybavuje.

Základem genderového přístupu k výzkumu je citlivost a zviditelňování genderových 

norem a stereotypů.67 Ty konstruují náš způsob myšlení a vytváří vnímání toho, co se 

uznává jako mužské nebo ženské. Díky důrazu na gender se otvírá možnost identifikovat 

společenské a kulturní konstrukce v narátorčině vyprávění, a zjistit, jak se ženy vypořádaly 

s typickými gender rolemi, očekáváními a identifikačními vzorci. Úhel pohledu je 

v genderově citlivé orální historii zaměřený na ženu jako na aktérku svého života, jejíž 

jednání je spoluurčované nejrůznějšími okolnostmi a lidmi.68 Ženy nejsou viděny a 

analyzovány pouze jako prvek, ale je zviditelněna jejich osobnost a individualita. Orální 

historie při genderově citlivém výzkumu umožňuje vytvořit prostor, ve kterém mají ženy 

možnost hovořit sami za sebe, o svých životech vlastních názorech představách a tužbách, 

ale také o tom, co chtěly ony, a co se od nich očekávalo. Potřebují mít chráněný a jistý 

prostor, aby osvobodili svoje hlasy a vyslovily ženskou zkušenost.69 Smyslem orální 

historie není poznat historickou událost, ale osobnost narátorky, její interpretaci a 

prožívání událostí.
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Význam komunikace - verbální i neverbální - spočívá ve schopnosti konstruovat 

moc. Každý vyjednává svou mocenskou pozici komunikací s ostatními. Vzorce 

komunikace jsou při tom genderované, což se projevuje i v jazyku. Zásadou rozhovorů 

prováděných při použití orální historie je snaha přiblížit svůj způsob komunikace 

narátorce, což při využití orální historie pro genderově citlivý výzkum může znamenat, že 

by se badatelka měla snažit vymanit z mužských komunikačních vzorců a umožnit tak 

narátorce otevřený projev, který zahrnuje jevy, jež se v komunikaci ženy často objevují 

(pohyby a mimika, změny tempa řeči, skákání do řeči, časté vyjadřování pocitů a názorů 

verbálně i neverbálně, skákání z tématu na téma).70

ETICKÝ ASPEKT VÝZKUMU

Podle vedoucí slovenského výzkumného týmu projektu Paměť žen, Zuzany 

Kiczkové, je etika jedním za základních pilířů a norem genderového výzkumu. Podle ní, 

jestliže aplikujeme metodu orální historie na výzkum, který usiluje o to být genderově 

citlivý, posouvá se jeho pojetí do další roviny. Prvním a klíčovým konceptem, kterého se 

tento posun týká, má být vypravěčka, která přestává být objektem a stává se subjektem, 

který se spolupodílí na způsobu i obsahu vedení rozhovoru. Je to ona, kdo volí, o čem, kdy 

a jakým způsobem chce hovořit, zatímco tazatelka ji má podporovat a podněcovat k tomu, 

aby se to dělo právě tak. Důraz je kladen na tezi, že je to narátorka, která zná svůj život a 

sebe nejlépe, a tak jedině ona je expertkou na svůj život, ale i na sociální systém, který její 

osobnost formoval, a jenž ona dále reprodukuje.71 Já se s tímto přístupem ztotožňuji. 

Uznávám svou babičku jako výjimečnou osobnost, která zasluhuje mimořádnou úctu pro 

své morální kvality, a je pro mě velice nepochopitelné, že ona sama si těchto svých zásluh 

a toho, že si zaslouží ocenění od těch, kterým svou životní obětí pomohla, není vědoma.72

Základem kvalitního výzkumu je podle účastnic projektu Paměť žen navození 

rovnocenného vztahu, který zajistí schopnost autentického vyjádření ženského příběhu. 

Díky tomu je možné získat představu o tom, jaké strategie přežití v mocenském systému 
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ženy volily.73 I s tímto musím souhlasit. Přestože tak blízký vztah, jaký mám já s babičkou, 

může být v lecčem na závadu (těmto negativním vlivům se budu ještě věnovat), neumím si 

představit, že by kdokoliv jiný mohl s babičkou uskutečnit takový rozhovor, jaký jsme

uskutečnily spolu my dvě. Rozhovor byl velmi otevřený, dotýkal se velmi intimních věcí a, 

jak babička několikrát zopakovala, bylo to díky tomu, že jsem „tak pěkně poslouchala“. 

Tolik zdůrazňovaná důležitost navození příjemné atmosféry a důvěry, která bývá úkolem 

badatelky, se v tomto případě naprosto vydařila, čemuž přispělo to, že náš vztah je 

odjakživa dobrý. 

Do kapitoly o etice výzkumu je nutné ještě zahrnout odstavec o významu biografií. 

Za významný výsledek výzkumu provedeného metodou orální historie lze totiž - kromě 

psaného výstupu - považovat i samotný proces jeho vzniku a působení rozhovoru na jeho 

účastnice. Většina narátorek rekapituluje a bilancuje svůj život vůbec poprvé. Rozhovor 

jim umožňuje jiný pohled na vlastní život a posiluje jejich sebevědomí, už jen samotným 

faktem, že se někdo cizí zajímá o jejich život. Také tazatelka získá nový pohled na svůj 

vlastní život a na své okolí.74

Etický přístup a s ním spojená zodpovědnost badatelky za důsledky provedení 

výzkumu, případně jeho zveřejnění, a to ve smyslu důsledků pro narátorku, by mělo 

jednoznačně být součástí výzkumu samotného. Doporučeno je zachovat anonymitu 

narátorky, což ale v mém případě není reálné. I když zatajím babiččino jméno, její identita 

je snadno odvoditelná z toho, že jsem přiznala druh našeho vztahu. Na druhou stranu není 

možné, abych tuto skutečnost nepřiznala, protože je příliš podstatná pro způsob, jakým 

rozhovory probíhají i pro moji schopnost je zpracovávat. Je samozřejmé, že respektuji 

babiččino přání o některých tématech nehovořit nebo nezveřejňovat některé úseky 

rozhovoru. Řešení problému není nicméně nijak složité - zatímco zveřejnění mé diplomové 

práce v rámci univerzitního prostředí nezpůsobí babičce žádné problémy, seznámení 

některých rodinných příslušníků s výsledky výzkumu nebo s textem rozhovorů by takové 

problémy způsobit mohlo. Z toho důvodu - přestože babička o ničem takovém výslovně 

nehovořila - jsem se rozhodla po dobu babiččina života svoji práci v babiččině okolí 

nešířit. To, že práce bude k dispozici v knihovně a na internetu nehraje téměř roli. Protože 
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o diplomce nebudou dotyční vědět, nebudou po ní pátrat a pravděpodobnost, že by na ní 

někdo narazil náhodou je, při zvážení počítačové gramotnosti všech zúčastněných, mizivá.

Reprezentace

Protože badatelkou konstruovaný příběh je ten, který bývá nakonec zveřejněn a 

zoficiálněn, je na tomto místě důležitá otázka reprezentace – tedy kdo má autoritu za 

druhou mluvit a za jakých podmínek. Přestože badatelka pracuje s příběhem, který 

vytvářela narátorka během svého vyprávění, analýza a interpretace příběhu jsou její vlastní 

prací. Toto spojení představuje eticky citlivou kombinaci, protože posuny v interpretaci 

narátorčiny osobnosti mohou být značné. Protože není možné reprezentaci druhého se 

vyhnout, je nutné zabývat se způsoby, jak eliminovat  její negativní dopady.

Badatelčina povinnost je v prvé řadě stále si uvědomovat své postavení a 

nevstupovat za rámec genderovou etikou vymezeného výzkumu. Dodržování výše 

uvedených zásad by samo o sobě mělo pomoci nejvýraznější prohřešky eliminovat, protože 

v nich už jsou zahrnuty dva základní požadavky týkající se reprezentace - stejná zkušenost 

a znalost subjektu i kontextu.

Přestože absolutně nelze ani jednoho z požadavků dosáhnout, je povinností badatelky 

se jim snažit přiblížit. Já mám v tomhle směru situaci do jisté míry ulehčenou – snaha 

poznat subjekt stála v samých základech mé práce a není mi tedy nijak cizí. Kontext znám 

do té míry, do jaké mi to umožňuje datum narození a z něho vyplívající sociální postavení 

– znám místa, na nichž se babička pohybovala a byla pro ni významná, znám některé 

aktéry příběhu, znám aktuální diskurz. Neznám však další podstatné osoby ani ducha doby, 

která předcházela mému narození. Co se týče stejné zkušenosti, vychází naše společná 

zkušenost z našeho života žen žijících na stejném místě a částečně i ve stejné době, liší se 

však naše sociální pozice, věk i vztahy. Naše zkušenost je proto stejná jen z velmi malé 

části. Ta místa, kde nemám s babičkou společnou zkušenost, a chybí mi znalost kontextu, 

musím vyplnit studiem z různých zdrojů. A přestože vím, že touto cestou nelze dosáhnou 

autentického poznání, musím se snažit dosáhnout jeho co nejvyšší úrovně.

Všechny výše uvedené etické aspekty potvrzují už několikrát uvedenou tezi, že 

genderově citlivý výzkum rezignuje na pozitivistický způsob bádání, odmítá generalizaci a 
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nevěří a nesnaží se o získání objektivní „pravdy“ a o neutralitu badatelky.75 Právě toto 

považuji pro zpracování své práce za jedinou možnou cestu, protože jestliže jsem se 

rozhodla zpracovat práci o své babičce, nemohu ani náznakem dosáhnout dojmu 

objektivity nebo neutrality vůči ní a jejím příběhům, které se blíže nebo vzdáleněji, 

případně pouze svými důsledky, mně osobně vždy týkají.

TECHNICKÉ POSTUPY ORÁLNÍ HISTORIE

Dvěma hlavními formami orální historie jsou interview (rozhovor, který se váže 

k určité události) a životní příběh, neboli životopisné vyprávění (které vypovídá o určitém 

procesu).76 Pro mě je relevantní právě tato druhá forma. Dále je možné volit mezi 

strukturovanou formou a chronologickou formou vyprávění.77 Protože moje narátorka je 

starší žena, která nemá příliš zkušeností s intelektuální prací, zvolila jsem pro svou práci 

jako vhodnější chronologické vyprávění, které je jednodušší a pro narátorku obvyklejší.

Než začne první rozhovor, měla by být narátorka seznámena s projektem, jeho cílem, 

smyslem a postupem, a také okruhem témat, jež by měly v rozhovoru zaznít.78 Já jsem 

s babičkou o tom, že chci nějakou formou zpracovat její život, mluvila už dávno. Protože

však nebylo zpočátku jasné, jak přesně, a já jsem měla zájem se něco dozvědět, povídaly 

jsme si s babičkou někdy „jen tak“. Protože jsem navíc studovala obor, který částečně 

využíval etnografická poznání, poprosila jsem někdy babičku, aby mi vyprávěla i o

„technických“ součástech svého života - aby mi vysvětlila, jak se vážou snopy, jaký je 

rozdíl mezi trávou a otavou a podobně. Tento fakt se potom projevil při realizaci prvního 

rozhovoru, kdy babička - zvyklá mluvit o těchto věcech, jim věnovala velkou část času. 

Rozhovor je doporučeno vést v prostředí, které zvolí narátorka, protože základem 

úspěšného rozhovoru je, aby se narátorka cítila pohodlně.79 V takové situaci je největší 

naděje, že narátorka bude spontánní a ochotná vyprávět. Podle účastnic projektu Paměť 

žen je nejvhodnějším prostředím byt narátorky, což je důležité nejen pro navození 
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spontánní atmosféry, ale také proto, aby bylo možné poznat i atmosféru a prostředí 

narátorčina života.80 Pro mě volba místo rozhovoru nepředstavovala problém. Bylo 

samozřejmé, že se rozhovor uskuteční v babiččině bytě, protože babiččin byt je častým 

místem rodinných setkání a také našich hovorů, a zároveň je pro poznání mojí babičky její 

byt naprosto zásadním místem. Ve stejném bytě žije babička už čtyřicet let, byt si ona 

sama vybavila často vlastnoručně vyrobeným nábytkem, a uzpůsobila svým potřebám a 

zájmům, a byt tak velmi jasně odráží hodnoty, které vyznává, a jimž se její jednání 

podřizuje. 

Se správnou atmosférou rozhovoru souvisí i otázka vztahu narátorky a tazatelky. 

Obecně se soudí, že rozhovor je kvalitní ve chvíli, kdy narátorka cítí k tazatelce takovou 

důvěru, že je schopna se otevřít a projevit svou osobnost.81 V mém případě odpadá 

problém s nedůvěrou, protože můj vztah s babičkou je otevřený a upřímný. Týká se mně 

však druhý úkol – přesvědčit narátorku, že není zkoušena z vědomostí ani úrovně projevu a 

že ani ona ani její činy nebudou (mnou) tazatelkou morálně souzeny nebo hodnoceny.82

V tomto případě vidím svůj úkol jako náročnější, protože babička může mít zábrany 

vyprávět mně, člence rodiny, která zná kontext a některé „účastníky“ příběhu, to, co by bez 

problémů vyprávěla cizímu člověku; navíc snaží–li se na mě působit i výchovně. 

Předpokládám, že člověku, na kterém nám záleží, chceme o sobě podat co nejlepší obraz –

a záleží nám na tom ještě více než když je badatelkou neznámá osoba, kterou už nebudeme 

vídat. To vše je spojeno s potřebou sebeúcty narátorky, která odhaluje své postoje a 

hodnotové rámce83 Jak se ukázalo, babička se během rozhovorů vyhnula některým z témat 

nebo některým událostem, které jsem se dozvěděla během rozhovorů s dalšími členy 

rodiny. Jednalo se hlavně o témata, která by mohla vrhnout špatné světlo na některé členy 

mé rodiny a domnívám se, že je babička nezamlčela pouze kvůli tomu, že jí samotné není 

příjemné o tom mluvit, ale hlavně proto, že nechtěla, abych poznala všechny stránky 

některých svých blízkých příbuzných. (jiná, pro babičku velmi citlivá témata, týkající se 

jen její osobnosti, babička nezamlčela). Babička se tak pravděpodobně snaží chránit jak je, 

tak i mě.
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Samotný fakt, že znám situaci v rodině, může být jak pozitivní, tak i negativní –

pozitiva vidím v tom, že z výpovědí narátorky dokážu odlišovat nuance vztahů a dokážu se 

vypořádat s faktem, že babička často mluví o „ségře, co umřela“, když měla sestry tři a po 

smrti už jsou všechny. Negativem je naopak to, že k zúčastněným nedokážu přistupovat 

neutrálně a s nadhledem, ale přináším si do interpretace jejich činů a osobností subjektivní 

názory, vytvořené na základě zkušeností, které se odehrály v jiném čase, než o jakém se 

právě hovoří. Tato subjektivita zvlášť výrazně vystupuje v mém přístupu k babičce samé, 

který je velmi pozitivní a může vést k určité idealizaci či bezvýhradnosti. Protože však 

mým hlavním cílem je konfrontace babiččina příběhu s učebnicovými dějinami, nemusí se 

tento fakt projevit příliš zásadním způsobem. Navíc, je-li cílem feministického výzkumu 

posílení pozice žen, lze jistou míru idealizace považovat - v rámci nemožnosti dosažení 

objektivity - za jeho integrální součást.

Na začátku rozhovoru je vhodné uvést narátorku první otázkou do rozhovoru. 

Úvodní otázka by měla obsahovat rámec toho, co se chceme dozvědět.84 Přitom je vhodné 

začít od témat, jež jsou pravděpodobně bezkonfliktní a příjemná – aby se rozhovor plynule 

rozběhl. Do první části rozhovoru je badatelce doporučováno zasahovat co nejméně, 

nanejvýš podpořit narátorku k dalšímu hovoru – přitom však nechat na narátorce samotné, 

kdy bude chtít končit.85 Důvodem pro tento postup je to, že pro analýzu rozhovoru bude 

užitečné vědět, jaká témata si narátorka sama vybrala k vyprávění, a jaká naopak potlačila. 

Linie rozhovoru, kterou narátorka zvolí, ukazuje to nejdůležitější pro její život. Zkušenosti 

těch, kdo se orální historií žen zabývají delší dobu, ukázaly, že klade-li tazatelka 

v rozhovoru doplňující nebo zpřesňující otázky, případně jinak zasahuje do rozhovoru, 

strukturuje tím vyprávění, a přichází tak o cenné informace.86

Potenciál orální historie se naplňuje při co nejmenších zásazích badatelky do 

rozhovoru, proto je cílem, aby hovořila co nejvíce sama narátorka. Jen tak není tématicky 

limitována, a komplex její zkušenosti není násilně rozčleňován. Pak se dostane k mnohem 

více zážitkům, které obohacuj náš informační základ. Navíc během plynulého vyprávění 

s množstvím zážitkům mizí přílišná sebekontrola vypravěčky a s ní i autocenzura. 
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Vypravěčka se tak otvírá tazatelce a projevuje svou vlastní osobnost. Jen tak je možné 

analyzovat její vyprávění prostřednictvím genderové analýzy. 

Já jsem s tímto požadavkem neměla nejmenší problémy. Babička je dostatečně 

výmluvná a nedělalo jí nejmenší potíže hovořit téměř bez mých zásahů. Při tom plynule 

měnila témata podle toho, jak jí jednotlivé příběhy přinášely různé asociace. Myslím tedy, 

že tento požadavek metody orální historie byl v případě mých rozhovorů s babičkou 

bezezbytku splněn.

Otázka zůstává, je-li během rozhovoru výhodné dělat si na papír poznámky. 

Feministické badatelky tento postup nedoporučují, protože se při tom ztrácí oční kontakt, a 

rozhovor je trak vlastně rušen.87 Já jsem si na základě toho poznámky nedělala, ale při 

druhém rozhovoru jsem si četla otázky, které jsem si připravila. Přestože babičce toto čtení 

nevadilo a plynule pokračovala ve vyprávění, já jsem nebyla schopna plně se na rozhovor 

soustředit. Proto jsem se rozhodla toto omezit na minimum.

Celé rozhovory jsou zaznamenávány, většinou na zvukový nosič (diktafon). Tím se 

nutně ztrácí některé z prvků lidského projevu, jako je mimika a gesta. Z tohoto hlediska by 

pro autenticitu záznamu bylo vhodnější použít vizuální techniku, ale „přítomnost“ kamery 

při rozhovoru ovlivňuje narátorčinu spontaneitu ještě více, než přítomnost diktafonu.88 Já 

jsem se velmi obávala použít nahrávací zařízení, protože jsem už z předchozích zkušeností 

věděla, jak negativně se babička stavěla k fotoaparátům a kamerám. Diktafon jsem netajila, 

postavila jsem ho na stolek, který byl mezi mnou a babičkou, ale dlouho mi trvalo, než 

jsem při vhodné příležitosti zmínila, že rozhovor je potřeba nahrávat. Babička sice 

nereagovala příliš pozitivně a to se opakovalo i při dalších rozhovorech, ale nakonec 

nutnost diktafonu uznala a brzy na něj zapomněla - přestože, jak už jsem říkala, ležel na 

viditelném místě mezi námi a já ho pravidelně kontrolovala. Při každém otočení kazety se  

nicméně babička poděsila „co mi to všechno napovídala“ a já jsem ji musela uklidňovat, že 

místa, které nebude chtít, nezveřejním.

Co nejdříve po skončení rozhovoru by měl být rozhovor znovu přeposlechnut a 

tazatelka by si měla poznamenat všechny postřehy, pocity a dojmy z narátorky a 
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rozhovoru, respektive pořídit písemný (nebo audio) záznam o rozhovoru.89 Tento záznam 

by měl postihnout mimoslovní projevy narátorky, její duševní stav a pocity, ale také pocity 

tazatelky vzhledem k narátorce, omyly narátorky a důležité (nové nebo citlivé) momenty 

rozhovoru. Tato „analýza“ bude pro tazatelku zpětnou vazbou, pomocí které si uvědomí,

které momenty rozhovoru se odehrály „správně“, která témata bude nutno rozšířit, jaké 

chování bylo přínosné, a co změnit.90 Protokoly o rozhovoru lze považovat za technickou 

pomůcku, oporu, která badatelce pomáhá při pozdější analýze a interpretaci rozhovorů, a 

nejsou tedy sami o sobě materiálem, který je nutno zveřejňovat. Z toho důvodu jsem je 

k diplomové práci nepřiložila. V případě potřeby je možné informace z nich kdykoliv 

dohledat. 

Záznam se také stává východiskem pro druhé kolo dotazování. Přepis rozhovoru je 

základem pro interpretaci dokumentu. Přestože bývá doporučeno při přepisu vynechat 

„slovní tiky“, výplňková a „vatová slova“ a zbytečná opakování91, rozhodla jsem se 

rozhovor přepsat i s nimi. I v písemné formě jsem totiž chtěla zachovat co možná největší 

autenticitu babiččina vyprávění, které je, podle mého názoru, nejen historickým 

dokumentem, ale má svůj význam i při interpretaci. Množství přeřeků, vatových slov a 

nedořečených slov i vět vypovídá jistě i samo o sobě o vztahu babičky k tématu, o němž 

právě hovoří, stejně jako o autocenzuře, kterou ve vztahu k němu používá. Mou výhodou 

bylo, že babiččin projev byl až překvapivě kultivovaný a toto moje rozhodnutí tak bylo 

možné realizovat bez toho, abych se potom v textu výrazněji ztrácela. I přes snahu přepsat 

rozhovor co nejautentičtěji a při zachování některých (těch písmem zaznamenatelných) 

specifik jazyka narátorky (specifické výrazy dialektu, zastaralé výrazy, neologismy, 

vulgarismy a gramatické chyby), ztrácí se přepisem množství prvků mluvené řeči –

interpunkce přepisu neodpovídá přirozenému rytmu řeči, mizí frázování, není zřejmá 

rychlost řeči a mizí emoce vyjádřené hlasem – a informace zúžená už záznamem na 

zvukový nosič se ještě dále modifikuje.92 Z prvního rozhovoru s babičkou jsem pořídila tři 

a půl hodiny nahrávky a proto se přepisování přes veškerou mou snahu protáhlo na téměř 

měsíc. 
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Druhý (a v mém případě i třetí) rozhovor konkretizuje většinou témata získaná 

rozhovorem prvním, proto se stává spíše dialogem obou zúčastněných. Je vhodné se v této 

fázi zaměřit na témata, která byla v prvním rozhovoru naznačena, ale nedořčena. I po 

druhém (a dalším) rozhovoru musí následovat záznam o rozhovoru – měl by postihnout 

názorové posuny narátorky a odlišná tvrzení.93 Přestože se obecně v publikacích o orální 

historii hovoří o dvou uskutečněných rozhovorech, mě tento počet připadal příliš malý na 

to, aby uspokojil můj zájem o informace. A protože v mém případě bylo možno bez 

problémů vykonat rozhovorů i víc – jsem si jistá, že babička mě ráda vidí a ráda si se mnou 

o svém životě povídá - vykonala jsem rozhovory tři. Při tom všechny tři byly o mnoho 

rozsáhlejší než rozhovory, se kterými mají zkušenosti badatelky, jejichž zkušenostmi jsem 

se inspirovala. 

Rozhovory s narátorkou

Jak už bylo uvedeno výše, uskutečnila jsem s babičkou celkem tři rozhovory, 

přepsané na téměř devadesáti stranách. Tak, jak je podle zkušeností řešitelek projektu 

Paměť žen obvyklé, babička se podivovala nad mým zájmem o její příběh a vyjadřovala 

obavu, že si nebudeme mít co povídat. Toho se bála i při druhém a třetím rozhovoru, 

přestože situace, kdy by došla témata, se začaly objevovat až na samém konci. Babička 

během prvního rozhovoru hovořila téměř sama, otázky jsem mohla omezit na minimum. 

Atmosféra byla příjemná a obě nás setkání velice těšilo. Z rozhovorů byly zpracovány 

podrobné protokoly, která slouží jako pomůcka při zpracování interpretace.

Následně jsme se s babičkou ještě jednou sešly nad alby s fotografiemi, protože se 

však náš jazykový projev omezoval na vyjádření typů: „tohle je maminka, tohle jsem já, a 

tohle už nevim“, rozhodla jsem se toto setkání nezaznamenávat.

Některé badatelky doporučují, aby přepsaný text narátorka autorizovala.94 Podle 

řešitelek projektu Paměť žen není autorizace nutná, protože metoda, kterou používají a 

kterou jsem z jejich projektu převzala, je založena na orální, ne psané, konstrukci a 

vyprávění je specifické médium, jehož výsledky jsou nutně jiné, než výsledky psaného 
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média. V mém případě jsem se rozhodla autorizaci neprovádět. Rozsah přepsaného textu je 

v mém případě veliký a těžko zpracovatelný, a navíc se domnívám, že předat babičce 

„syrovou“ podobu přepsaného rozhovoru by pro ni nebylo povzbuzujícím čtením. Přestože 

její projev není – v porovnání s jinými lidmi – nekultivovaný, přeci jen zůstává spontánním 

rozhovorem se všemi jeho specifiky, jež by mohly být brány z babiččiny strany jako 

negativa. V případě pochybností o správnosti přepisu je možno kdykoliv se vrátit 

k nahrávce na audiokazetě.

Po skončení všech kol rozhovorů a přepisů je možné přikročit k vlastní analýze. 

Analýzou se myslí „ty postupy při zpracování rozhovoru, které rozčleňují, dělí a specifikují 

celek rozhovoru na určité úseky, části či prvky, jež jsou obsaženy v rozhovoru samém. 

Badatelčin přínos zde spočívá právě v tom, jaká kritéria si zvolí pro jejich rozčlenění, jak 

vystihne jejich podstatu a výpovědní hodnotu pro rozhovor, osobnost narátorky a cíle 

výzkumného projektu.95 Předmětem analýzy není jen obsah řeči, ale také jeho forma, 

neverbální komunikace a další projevy, jež mohou posouvat smysl slovního sdělení. 

Je samozřejmé, že badatelka nezačíná provádět analýzu ve chvíli, kdy si sedne 

k přepsanému rozhovoru, protože analyzování v širším slova smyslu se nemůže vyhnout 

po celou dobu procesu. To, že badatelka a narátorka sdílí alespoň zčásti stejný kontext (a 

většinou tomu tak je), znamená, že rozumí znakům, které narátorka používá a vzorcům, ve

kterých se pohybuje. Každý akt jednání a sdělení ze strany narátorky díky tomu badatelka 

se samozřejmostí analyzuje, určitým způsobem interpretuje a následně na něj vědomě či 

nevědomě reaguje. A stejně tak analyzuje a interpretuje narátorka jednání badatelky a 

reaguje na něj. Poprvé se tato automatická analýza a interpretace oficiálně projeví při psaní 

protokolu z rozhovoru.96

Analýza v tom užším slova smysl vychází však přímo z vyprávěné biografie. Při 

zpracování rozhovoru si badatelka musí všímat jeho obsahové i formální stránky. Skupina 

z projektu Paměť žen doporučuje v první řadě analýzu biografických dat, neboli 

chronologické seřazení událostí. Údaje v této části analýzy by ještě měly být zachycené 

v biografu a resumé. Účelem je mít rychlý přehled o biografické dráze narátorky.97 Biograf 

jsem se posléze rozhodla v této práci nezveřejnit, protože jeho obsahem jsou citlivé osobní 
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údaje o mají rodině, které nejsou pro moji práci natolik podstatné, aby musely být do 

diplomové práce zahrnuty. 

Dalším krokem je analýza textových segmentů, což znamená rozčlenění textu. Zlom 

může představovat změna tématu nebo střídání různých literárních stylů - popisu, 

argumentace, vyprávění. Pak se vykládá úsek po úseku a zjišťuje se, o kterých tématech 

bylo hovořeno, jakým způsobem, v jakém rozsahu a pořadí a proč tomu tak bylo. V tuto 

chvíli se projeví důležitost souvislého nepřerušovaného vyprávění. Podle toho, jak 

narátorka příběh vyskládala a jak témata zvýznamňovala, lze zjistit, jaký význam a funkci 

mají tato témata pro narátorku dnes a proč je reprezentuje pomocí daného způsobu.98

Podle skupiny kolem projektu Paměť žen je principem, který obecně řídí výběr a 

zobrazení biografických údajů, vztahovost. Z analýz, které tato skupina provedla, se totiž 

ukázalo, že to, co organizuje postup vyprávění žen, jsou vazby na konkrétní lidi. 

Zkušenosti Paměti žen ukázaly, že integrujícím prvkem se v mnohých rozhovorech stal 

celoživotní sen, ke kterému se narátorky několikrát vracely a tím se vytvářelo přemostění 

mezi tématickými poli.99

Dalším krokem je tematické rozčlenění rozhovorů. Zde existují dva hlavní přístupy. 

Badatelky, které neprovádí orální historii citlivou na gender, doporučují provést 

hierarchizaci údajů podle jejich relevantnosti a podle jejich závažnosti pro celý projekt. U 

této hierarchizace je nutné specifikovat podle jakého hlediska je prováděna (z hlediska 

narátorky, badatelky nebo z hlediska širší veřejnosti).100 Jinou možností je členění, které 

používá skupina kolem slovenské Paměti žen. Je jím rozčlenění textu podle klíčových 

témat, která se nejčastěji objevují v rozhovoru, a zároveň tvoří jakýsi průřezový pohled na 

utváření identity narátorek Z biografií.získaných týmem Paměti žen byla vygenerována 

témata jako je moc, práce, sebepojetí, tělo, mateřství atd.101

Dalším krokem je porovnání výsledků textové a tématické segmentace vyprávění, 

jehož výsledkem je zviditelnění jistých klíčových míst textu.102 Analýza klíčových míst 

textu z hlediska zvoleného tématu spočívá ve vyhledávání vzájemných souvislostí mezi 

vybranými textovými segmenty skrze optiku tématu. Samotnou tématickou interpretaci 
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strukturují zvolené otázky. Při nekonstruktivním odhalování významů je třeba dát textové 

segmenty do kontextu širšího diskurzu, na který vyprávění odkazuje, a jehož je součástí. 

V rámci tohoto širokého kontextu se utváří význam a smysl vyprávěného, a tak je možno 

identifikovat reprezentační postupy a praktiky různých institucionálních subjektů dané 

doby. Poznání toho, co je pro diskurz charakteristické, nám umožní zůstat při vysvětlení 

postojů a jednání žen na úrovni přepsaného textu, a nezacházet až do jejich psychické 

stránky. Cílem je to, co narátorka sama ve svém vyprávění tematizuje, co nejlépe pochopit 

a porozumět smyslu osobní zkušenosti.103

Předmětem analýzy může být porovnání rozhovorem získaných informací s dalšími 

historickými poznatky a tezemi jakéhokoliv druhu.104 Právě toto porovnávání babiččina 

příběhu s textem běžně dostupných českých historických prací a s vyprávěním několika 

babiččiných blízkých příbuzných jsem zvolila za výchozí bod své práce. Vydat se touto 

cestou však znamená mít na zřeteli, že neexistuje objektivní pravda, že narátorčin pohled 

na věc není automaticky nesprávný, jestliže se vylučuje s tvrzeními oficiální vědy. Tyto 

rozpory nemají být kritériem posuzování pravdivosti narátorky, ale naopak impulsem 

k analýze a interpretaci důvodů narátorčina úhlu pohledu na věc a následně k lepšímu 

poznání narátorky a společenského systému, který ji utváří. Příčiny rozporů mohou 

spočívat v tom, že narátorce chybí určité znalosti a ona je nahrazuje vlastní konstrukcí. 

Možné také je, že znalosti o událostech měla, ale odmítala s nimi souhlasit a interpretovala 

je jiným způsobem, než další účastníci. Dalšími důvody mohou být prostě narátorčina 

paměť, její vyjadřovací schopnosti, nebo míra upřímnosti narátorky vůči sobě samé i vůči 

potenciálnímu publiku.105

V rámci analýzy je významné věnovat pozornost tomu, jaká témata narátorka 

zdůrazňovala, a která potlačila, o kterých chtěla hovořit sama, a na která pouze odpovídala. 

Součástí interpretace je pak zjistit, proč tomu tak je. Diskursivní analýza může odkrývat, 

jakým způsobem respondentky konstruují výpověď.106 Rozlišeno by mělo být, kdy 

narátorka popisuje událost zvenčí, kdy vypráví příběh, kdy argumentuje. Jedním z důvodů 

pro toto rozlišení je, že může vysvětlit nekonzistentní, protichůdné nebo ambivalentní 
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výroky, které se ve výpovědi nachází.107 Relevantní je zde otázka, v jakém vztahu jsou 

autobiografické vzpomínky k reflexivnímu zvýznamnění a k sebereprezentaci narátorky.108

Podobně musí být pozornost věnována také jazykové stránce vyprávění. Určité 

formy vyjadřování vázané na určitá témata odhalují vztah narátorky k těmto tématům. 

Například to, ve které mluvnické osobě se narátorka vyjadřuje, je velmi důležité pro 

pochopení jejího vztahu k určitému tématu.109 Užití první osoby jednotného čísla vypovídá 

o subjektivním identifikováním se se situací a jednáním, užití první osoby množného čísla 

může vypovídat o jisté tendenci opřít se o jednání kolektivu, zařadit se do širšího celku. 

Může to však také znamenat vědomé vyjádření skromnosti. Neosobní vyjádření „se žilo, se 

jedlo“ může vypovídat o velmi obecném řešení situace, ale také o distanci tazatelky od 

daného řešení. Samozřejmě použití třetí osoby množného čísla vypovídá o úplném 

distancování se od situace a osobní neúčasti narátorky. 

Velmi důležité je zaměřit se na hodnotící slova a frekvenci jejich výskytu 

v jednotlivých částech rozhovoru.110 Jejich užití může znamenat snahu ujistit badatelku 

nebo i sama sebe o jisté skutečnosti, nebo ji naopak relativizovat. Jestliže se tato slova 

vyskytují rovnoměrně v celém textu, může to být dáno pouze jejich charakterem 

výplňkových slov nebo jazykových klišé narátorky. Stupeň kultivovanosti řeči zase může 

hovořit o (ne)spontánnosti, ale i rétorických schopnostech narátorky. Analýza by měla 

postihnout i narátorčiny tendence k opakování, odbočky, elize (výpustky, vynechávky slov, 

částí vět, konkrétních dat, informací a sdělení). Všechny tyto jazykové fenomény je třeba 

analyzovat v souvislosti s věkem, zdravotním stavem, vzděláním, společenským 

postavením narátorky.111

Dalším krokem, následujícím po analýze přepsaných rozhovorů, je jejich 

interpretace. Interpretací se rozumí postupy, při nichž badatelka na základě strukturované, 

analyzované výpovědi narátorky vysvětluje smysl jak toho, co bylo v rozhovoru sděleno 
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výslovně, tak smysl, který v narátorčině sdělení odkrývá či vysvětluje.112 To znamená, že 

zde nejde o rekonstrukci toho, co se událo, ale toho, co narátorka vyprávěla.113

Problémem interpretace je, že osobní příběh je mnohonásobně konstruován. 

Narátorka nejprve konstruuje událost, když ji prožívá. Následně konstruuje příběh ve 

svých vzpomínkách, a znova ho konstruuje jak vyprávěný - vyřčený příběh. Další příběh 

konstruuje z toho, co slyší, badatelka.114 Protože je pozice badatelky vždy odlišná od 

pozice narátorky, a nikdy není možné se dokonale vcítit do situace druhého nebo vidět 

něco očima někoho jiného, je znemožněno plné pochopení cizí biografie. Přestože se 

badatelka musí snažit o to, aby svými konstrukcemi modifikovala narátorčiny konstrukce 

co nejméně, vždy svůj pohled do pohledu narátorky vnáší. Výsledný příběh je pak 

ovlivněn narátorkou i badatelkou. Nicméně interpretaci se nelze vyhnout, protože pouhé 

zaznění hlasu narátorky vede u nezasvěcených (a nevědomě interpretujících) 

čtenářek/posluchaček k ještě většímu zkreslení, než může způsobit badatelka používající 

metody opírající se o teoretický základ a mající k tomu teoretické i metodologické 

vybavení. 

Ideálním přístupem k interpretaci je to, když rozhovor interpretuje nezávisle na sobě 

několik výzkumníků, jejichž interpretace se později stanou předmětem společné diskuze. 

Konečným cílem diskuse není nalezení dohody o tom, co narátorka chtěla říct, ale 

eliminace extrémních názorů a ozřejmění toho, proč se individuální interpretace 

narátorčiných sdělení různí.115 Je zřejmé, že tento postup v případě mé diplomové práce 

nepřipadá v úvahu. Jednak z důvodu, že diplomové práce má být vypracovaná samostatně 

(i když v tomto případě by byla účast další pracovnice natolik odůvodněná, že by byla 

pravděpodobně přípustná), za druhé proto, že není možné sehnat další pracovnice, které by 

měli možnost seznámit se s mojí prací natolik blízce, aby tuto úlohu mohly splnit.
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Doplňkové rozhovory

Poté, co jsem se důkladně seznámila s přepisy babiččiných rozhovorů – častým 

čtením jsem se některé pasáže naučila téměř nazpaměť – jsem se rozhodla udělat 

doplňkové rozhovory ještě s několika lidmi – babiččinými blízkými příbuznými, kteří znali 

babičku v době, kdy já ji znát nemohla, znali další osoby, které v babiččině biografii 

vystupovaly a kontext událostí, jimž se babička v biografii věnuje. Důvodem bylo 

například to, že babička se hodně věnovala některé události, která byla pro její život 

klíčová, nevybavovala si však, kdy přesně se tato událost odehrála; což v některých 

případech mohlo být na závadu mé snaze přiřadit babiččino vnímání událostí ke správnému 

období nebo události. Dalším důvodem byla má snaha dozvědět se víc o událostech, o 

nichž se babička vyjadřovala rozporně nebo je zamlčela. Doplňkové rozhovory mi tak 

neměly sloužit jako další hlasy, které mi měly pomoci najít, jak se událost po pravdě 

odehrála, ale měly mi poskytnout inspiraci k možným interpretacím babiččina jednání a 

vyjadřování. 

Jako vhodné osoby pro doplňkové rozhovory jsem zvolila babiččina syna Jiřího –

mého otce, Marcelu – dceru babiččiny sestry Josefy (Josefa už bohužel nežije, jinak by 

samozřejmě byla nejvhodnější osobou ona) a Marii, babiččinu švagrovou, manželku jejího 

bratra Františka. Mým záměrem při jejich realizaci bylo zjistit detaily konkrétních událostí 

nebo okamžiků babiččina života, proto jsem se na příbuzné obrátila s konkrétními dotazy. 

Zatímco od Jiřího, svého otce, jsem očekávala zodpovězení otázek týkajících se hlavně 

časového určení některých událostí odehrávajících se za jeho života, od rozhovoru 

s Marcelou a Marií jsem očekávala hlavně obohacení mých informací o době, kdy babička 

ještě žila v Lomu a v Radimovicích. Všechny rozhovory mi, samozřejmě, nakonec 

poskytly více informací, než které jsem  požadovala a tyto informace jsem do interpretace 

rovněž zapracovala. 

Doplňkové rozhovory jsem chápala jen jako jeden z materiálů, umožňujících mi 

interpretovat babiččin příběh, podobně jako například historická literatura, a proto jsem je 

nezpracovávala metodou orální historie. Rozhovory jsem nezaznamenávala, protože 

neměly být interpretovány, a jejich přesné znění samo o sobě nebylo předmětem mého 

zájmu. Udělala jsem z nich pouze zápisky, a později je použila při interpretaci.
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Výběr témat interpretace

Jak už bylo řečeno v kapitole o analýze, témata, která se při zpracování rozhovorů 

v rámci projektu Paměť žen objevovala nejčastěji jako klíčová a jež byla zvolena pro 

projekt Paměť žen jako interpretační mřížka, jsou moc, práce, sebepojetí, tělo a 

mateřství.116 Tato témata byla řešitelkami projektu Paměť žen zvolena jako centrální 

témata, z nichž je možné vycházet při interpretaci ženských biografií a která mohou sloužit 

jako výchozí i opěrné body, skrze jednotlivá témata je možné se na životy žen dívat a 

interpretovat jejich jednání. Projekt Paměť žen poskytuje i teoretickou oporu pro tento 

postup.117 Já jsem se touto mřížkou zpočátku hodlala také řídit, ale během analýzy jsem 

došla k názoru, že takto vymezená témata rozsah interpretace zbytečně ochuzují o mnohé 

aspekty, které do těchto témat, vygenerovaných určitým zobecněním, nezapadají a při tom 

jsou z mého pohledu v jediné detailně zpracovávané biografii důležité. Z toho důvodu jsem 

se rozhodla věnovat i dalším tématům, pro babiččin příběh podstatným. Těchto témat se 

však v babiččině biografii objevuje příliš velké množství, které bylo velmi náročné 

zpracovat. Rozhodla jsem se tedy postupovat chronologicky, a analýzu a interpretaci jsem 

zabudovala do historického kontextu, čímž se mi množství témat podařilo roztřídit a 

uspořádat podle jejich vazeb k určitému období babiččina života. Díky tomu se mi podařilo 

vygenerovat ta témata, která se utvářela a vyvíjela v delším časovém horizontu a objevují 

se v babiččině biografii opakovaně. Frekvence opakování v kombinaci s analýzou důrazu, 

který babička na to které téma kladla (určeno např. podle času, který danému tématu 

věnovala, ale i expresivity výrazů) určily, která témata lze v babiččině biografii považovat 

za klíčová a kterým se budu při interpretaci věnovat. 

Hlavními tématy babiččiny biografie jsou tělo, mateřství a nezávislost. Ta zastřešují 

všechna ostatní témata. Za podtémata by bylo možné označit disciplinaci těla, fyzickou 

výkonnost a zdraví, ale také schopnost pracovat a pohybovat se, sexualitu, ochotu pečovat 

a obětovat se, finance a schopnost hospodařit, lásku k dětem a tělesnou a duševní čilost a 

šikovnost. Mezi témata opomenutá nebo zamlčená pak patří neúcta dětí v dospělosti, 

neoceněná fyzická práce, přímé vykonávání moci z babiččiny strany, ale také zdravotní 
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problémy blízkých osob a nenaplněné přátelské a milostné vztahy. Právě těmito tématy se 

budu na následujících stranách zabývat.
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ZKUŠENOST S DVACÁTÝM STOLETÍM - INTERPRETACE118

Na počátku této kapitoly je nutné zopakovat již výše uvedený poznatek, že 

babiččiny zkušenosti příliš neodpovídají tomu, co si o době jejího života můžeme přečíst 

v učebnicích dějepisu i historických pracích nejrůznější úrovně. To nicméně neznamená, 

že text těchto prací není zkušeností ničí; je však určitou interpretací či pohledem historiků 

a historiček, daný průhledem historické disciplíny, politické doby, atd. Stejně jako 

učebnicové texty nesmějí být argumentem pro popření babiččiných zkušeností, nesmí ani 

babiččiny zkušenosti sloužit k popření těchto textů – mé zpracování babiččiných 

zkušenosti má jen ukazovat, že učebnicové texty nejsou univerzálně platné a že život ve 

dvacátém století měl víc než jednu podobu, ale také to, o kolik může historii obohatit, když 

jsou do politické historie zapracovány osobní zkušenosti, sociální či kulturní historie a 

genderová interpretace.

Přestože se moje práce zabývá obdobím dvacátého století, při zpracovávání 

historického tématu je nutné si všímat i toho, co předcházelo a na co se navazuje. Události 

v sociální, ekonomické a politické oblasti, které se odehrály ve dvacátém století, měly 

svéjudt příčiny často v dřívějších obdobích. Navíc vývoj vzorců chování společnosti, které 

se předávaly jako návody na řešení obvyklých situací žádoucím a uznávaným způsobem, 

se vždy ještě opožďoval za těmito změnami.119 Sociální vývoj se odehrává v dlouhodobých 

perspektivách, a dlouho do dvacátého století přetrvávaly - alespoň v některých 

společenských vrstvách - některé rysy vývoje typické pro 19. století.120 Proto je nutné tuto 

kapitolu, koncipovanou jako výpověď o tom dvacátém století prožitém konkrétní ženou, 

začít popisem jevů, spojovaných se stoletím devatenáctým, ale majících bezprostřední 

význam pro život ještě ve století dvacátém. 
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TRADIČNÍ SPOLEČNOST, MODERNIZACE A KAPITALISMUS

Prazákladní funkcí rodiny bylo přežití populace v generacích. V agrárním období 

existoval v podstatě trojí typ kultury – vzorů chování včetně rodinného: šlechtická, 

měšťanská a venkovská, diferencovaná na selskou a kulturu venkovské chudiny. V 

industriální společnosti se pak zformovala kultura buržoazní a kultura dělnická; ale vedle 

toho existovaly i kultury starých skupin, šlechty, živnostníků a venkovské chudiny.121

Změny v životním stylu a myšlení lidí se neuplatňovaly rovnoměrně, a zvláště pomalé byly 

v prostředí malých měst a na venkově. Některé vzory patriarchálního období se tak udržely 

v retardovaných oblastech až do meziválečného období dvacátého století.122

Pro agrární společnost se považovala (a v neodborných kruzích dosud považuje) za 

charakteristickou takzvaná velká rodina – ve skutečnosti rodina a domácnost „starých“ 

středních vrstev, které představovaly jen asi 15-20% populace. Ve velké domácnosti –

výrobní jednotce - žili vedle tří generací vlastníka i další příbuzní, případně jejich rodiny, 

čeleď nebo tovaryši, služky, učni a různí pomocníci. Velká rodina byla centrálně řízena 

patriarchálním uspořádáním, což bylo založeno na autoritě a rozhodovací moci muže, který 

měl povinnost starat se o svou domácnost, svou ženu a děti a byl za ně zodpovědný. 

Rodina měla plnit rozhodnutí přednosty domácnosti, přičemž rozhodujícím kritériem bylo 

udržení a rozmnožení majetku a sociální pozice.123

Podle typologie domácností Johna Hejnala existovala hranice na linii Petrohrad –

Terst, jejíž jednotlivé strany se výrazně lišily. České země patřily do skupiny zemí severo-

západní Evropy, která se vyznačovala nízkou sňatečností, vysokým věkem novomanželů a 

více než deseti procenty osob žijících v trvalém celibátu. Dále zde převažovala nukleární 

rodina.124 V 70.- 80.l. 19. století globálně probíhal takzvaný proces první transformace, 

spočívající v oslabení daných omezujících faktorů a posílení možnosti volby. Nastala 

silnější sociální mobilita a s ní spojený přechod od agrární společnosti k městské.125

Transformace probíhala diferencovaně v jednotlivých sociálních vrstvách a měla tím kratší 
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průběh, čím později k ní došlo. Šířila se ze severozápadní Evropy do jihovýchodní, v 

českých zemích započal její proces v 80. l. devatenáctého století a skončil v 30. l. 

dvacátého století.126 V tomto období se zvolna měnily vzorce rodinného chování. Vlivem 

několika faktorů, z nichž významným byl rozvoj vědy, se zvýšila šance dožití u 

narozených dětí. Důsledkem toho se posílila emocionální vazba mezi blízkými příbuznými 

v rámci rodiny. Naopak oslabeny byly vztahy se širšími příbuznými. Postupně se oddělily 

instituce sféry veřejné a rodinné. Sociální prostor ženy se tak stal diskrétnějším. Její rolí se 

stalo pečování o sociální a emocionální vazby úzce příbuzné a později nukleární rodiny.127

Transformace spočívala také v přechodu k liberální výchově dětí nejdříve v horních a 

středních vrstvách. Vedle vzorů výkonu a svobody jedince začal být žádoucí i prožitek 

štěstí. Došlo k demokratizaci rodinných mezigeneračních vztahů, vztahu k dětem, 

emancipaci žen. Hodnotový žebříček rodiny – pocit bezpečí, ochrany navenek, pocit 

příslušnosti a vzájemné pomoci, úcta se začal měnit a do popředí se dostávaly hodnoty 

nové: láska, cit a štěstí.128 Dřívější hodnoty totiž začaly zastupovat jiné instituce – škola, 

zdravotnictví, charita. Stále však platila sociální uzavřenost, představovaná sňatky ze 

stejných sociálních skupin.129 Také žena byla dlouho do dvacátého století mimo šlechtické 

prostředí posuzována především jako zdroj pracovní síly v domácnosti a živnosti.130 Dcery, 

pokud nenašly vhodného ženicha, museli jít do „služby“. 

Podle mnoha znaků, které lze najít v babiččině biografii, patřilo prostředí babiččina 

mládí – tedy menší vesnice poměrně vzdálená od menšího města – k retardovaným 

oblastem, i když za ještě významnější faktor rodinné kultury musím označit sociální 

vrstvu, k níž se její rodina řadila. Tvrzení, že v selských rodinách děti stále často 

nahrazovaly čeládku a stále se předpokládalo, že děti budou kopírovat kariéru svých 
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rodičů131, odráží sice babiččinu zkušenost a také zkušenost jejich sester: „A babi, takže jsi 

chtěla zůstat na vesnici…? No ne chtěla, já jsem s tím tak nějak počítala“, nezohledňuje 

však možnost genderové diferenciace, která byla při volbě budoucí kariéry obvyklá132 a 

která se v babiččině rodině uplatnila stoprocentně – zatímco žádná ze čtyř sester neměla 

žádné vzdělání kromě obecné školy a všechny počítaly s rolí venkovské hospodyně (to, že 

se jimi všechny nestaly zapříčinila až výrazná změna dosavadního společenského řádu po 

roce 1945), starší z bratrů byl vyučený zedník a i mladší odešel záhy z hospodářství 

pracovat do továrny. 

Přes letopočet 1900 se s přenesly a v babiččině životě odrazily i jevy související se 

způsobem zemědělské výroby, tedy s produkcí stále do značné míry samozásobitelských 

rodinných jednotek, závislých na výsledcích své práce. Rodiny tak i nadále zápasily 

s nedostatečným materiálním zajištěním, produkce se museli zúčastnit všichni 

(práceschopní) členové rodiny.133 Tomu byla přizpůsobena i výchova dětí - hlavní důraz se 

kladl na vytvoření návyku na neustálou a namáhavou fyzickou práci, na píli a na neustálé 

vyhledávání různých příležitostných zdrojů obživy, i na poslušnost, protože děti budou 

v dospělosti pracovat a žít v podřízeném postavení a podle příkazů.134 Babička a její vlastní 

sourozenci pracovali v hospodářství přibližně od šesti let. Jak tomu bylo s nevlastními 

staršími sourozenci, kteří vyrůstali v době 1. světové války, za nedostatku dospělých 

pracovních sil (a hlavně mužů) v hospodářství, je otázkou, předpokládat se však dá ještě 

dřívější zapojení do pracovního procesu.

Z babiččina vyprávění vyplývá naprosto samozřejmé genderové rozdělení prací -

děvčata pomáhala v práci ženám (ať v domácnosti, nebo na poli), chlapci mužům. Těžká 

fyzická práce byla pro babičku a její rodinu denním chlebem, byla to nutnost nadřazená 

vzdělání, zábavě a dalším součástem lidského života. V babiččině případě se plně zdařila 

internalizace norem - je hrdá na svou schopnost pracovat a pomáhat (nejen v dětství, ale 
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v celém životě), na svou iniciativu a samostatnost: „I když mi něco neřekli a okoukala jsem 

to a mohla jsem to udělat, tak jsem to udělala… Já jsem byla taková jako šikovnější, než 

děti… (myslí sourozence – pozn. autorky) … ty se to nenaučily ,… byli nějaký takový, já 

nevim, tupější, no, nepochopily to, …tak je tam (k mlácení obilí – pozn. autorky) naši 

nebrali a já jsem mlátila.“ Na druhou stranu babička práci vnímala i z té stránky, že 

zabírala všechen čas a bránila vztahům a porozumění mezi lidmi. „No a ty druhý (příbuzné 

– pozn. autorky), ty jsem poznávala už jako dospělá, … lidi (se) tolik nenavštěvovali. 

Museli k sobě dojít pěšky, a to bylo daleko. Na to nebyl čas. Takže kvůli tomu se lidi tak 

jako málo viděli“.

Z velkého pracovního nasazení všech členů rodiny vyplývá i způsob péče o děti, 

kdy výchova byla spíše bezděčná135: „dneska se pro ty děti něco udělá, tenkrát nic, tenkrát 

se chtělo, aby nepřekážely, aby nezlobily a hlavně aby nic neušpinily“. Je otázkou, jestli se 

zmíněná bezděčnost výchovy vztahovala rovnoměrně na obě pohlaví; přes některé 

specifické rysy zemědělské společnosti však lze tvrdit, že ne.136 Přestože babiččina 

výpověď o mamince navozuje dojem jednoduché vesnické osoby, výpověď babiččiny 

neteře Marcely svědčí o něčem jiném – alespoň v jejím případě dbala babiččin maminka na 

to, aby měla správný postoj a ladnou chůzi, aby byla dáma. Lze tedy předpokládat, že 

takové ukázňování těla (a nejen těla), vyžadovala i u svých dcer137, ale z babiččiných 

výpovědí nelze příliš soudit o tom, jestli byla očekávání rodičů, co se týče tělesné kázně 

dětí, genderově podmíněná. Babiččina biografie o něčem takovém nevypovídá. 

V rodině panovala pruderie, z babiččiny biografie ji však lze vyčíst spíše v rovině 

neznalosti vyplývají z tabuizace témat, než z explicitního imperativu. Týkalo se to 

menstruace: „Maminka to ještě přede mnou skovávala, (sestra – pozn. autorky) měla 

měsíčky a mě to (matka – pozn. autorky) ještě nechtěla říct, že je nemám … moje matka 

byla taková, že dokud to dítě samo nedostalo, tak to nevědělo“,  těhotenství „(m)y jsme 

snad ještě věřili, že nás nosí vrána. To nám naši furt říkali, dokud jsme chodili do školy“ a 

nebezpečí znásilnění: „(m)y jsme vůbec nevěděli, co by nás mohlo potkat“. Babička za 

neinformování dává vinu spíše své matce: „Naše mamka nám nic takovýho neřekla, už 
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jsem vyšla školu a já jsem to taky ještě nevěděla…“  přestože je zřejmé, že v tomto ohledu 

nebyl aktivní ani otec, z čehož lze usoudit, že požadavek genderového řádu, že dcery má 

v otázkách tělesnosti poučit matka,138 přijala babička za zcela samozřejmý. 

Přestože se babička pozastavuje nad tím, proč matka/rodiče v otázce poučení dcer 

aktivní nebyli: „naší - já nevím, proč byli takovýhle, že si mysleli, že to pro nás ještě není“, 

si vzápětí odpovídá prostřednictvím své tety, maminčiny sestry: „a ta tetička moje, ta byla 

tak pobožná, ta byla samej pánbíček, ti mi taky nic neřekli.“ Babiččina maminka byla, 

stejně jako její sestry, (podle výpovědi Jiřího i Marcely) silně věřící. Babička se o 

náboženství v souvislosti s maminkou nikdy ani nezmínila, naopak její výpovědi se 

dokonce zdají tento fakt vylučovat: „když byla v létě pouť v Malšicích, jak se chodívalo 

taky dost do kostela, protože bylo taky dost náboženství povinný, tak jsme tam musili chodit 

taky kvůli tomu knězi, že to kontroloval.“ Náboženství při tom fungovalo jako faktor 

podporující genderový řád a jeho nerovnoměrně rozložená morální kritéria139, což mělo 

pravděpodobně vliv na tužší kázeň, jež byla vyžadována od děvčat oproti chlapcům. 

V každém případě byl však dětský kolektiv genderově diferencovaný, jak vyplývá 

z babiččina překvapivého vyjádření: „brácha, … na toho nějak moc nepamatuju…on jak 

byl kluk, tak byl zase spíš s těma klukama, tak já si (ho – pozn. autorky) z dětství moc 

nepamatuju. Na druhou stranu babička mluví o tom, že: „jsme se scházely všechny děti 

z vesnice“, ale oním „všechny děti“ myslí pravděpodobně všechna děvčata. Jestli byli 

chlapci zlobivější, než děvčata, není z babiččiny biografie jasné – jasné však je, že tak byli 

babičkou - jako ne/chlapcem - vnímáni: „Ti kluci byli strašně zlobiví, tihleti. Protože 

rodiče to neviděli, dospělej tam nikdo nebyl, tak je nikdo neokřikl, no. Nikdo je ničim 

nepostrašil. Takže malý děti tam na vesnici trpěli, od těch větších.“ Kluci byli také jako 

zlobivější trestáni „mužský kluky vypláceli páskem“. To, že trestání dětí bylo také 

genderovou otázkou, potvrzuje i její další výpověď: „Ženský ty tak nebyly, no ty už neměly 

takovou sílu a spíš nás tak třeply přes zadek. A mužským, těm je to jedno, těm když se dítě 

postaví – to jsem taky viděla - tak přes tváře, a někerej když se dítě pokrčilo, tak to dostalo 

i přes hlavu.“ Tuto poznámku uvádí babička i přes to, že její tatínek trestal nanejvýš 

babiččina bratra a, jak babička zdůrazňuje, až ve vyšším věku - zatímco trestání dcer (a 
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všech dětí v útlejším věku) přenechával mamince. To potvrzuje tezi, že zatímco malé děti 

„patřily“ všechny ženě, chlapce od určitého věku začínal vychovávat muž.140

Konstrukci zlobivého chlapce a hodné holčičky podporuje i babiččino vzpomínání 

na to, jak se setrou na žádost rodičů hlídaly bratra, aby nehrál karty. Své žalování dnes 

babička vysvětluje nerozumem malého dítěte, protože jí však bylo už víc než 10 let, lze 

také přemýšlet o možnosti, že žalování byla cesta, jak získat nad bratrem moc. Obraz 

poslušné holčičky v takovém případě může posloužit jako konstrukt umožňující zřeknutí se 

odpovědnosti za své jednání, možnost popření mocenských ambicí, které, jak z babiččina 

vyprávění vyplývá, s dobrou ženou, jíž se babička cítí být, nekorespondují.141

S dětstvím a výchovou máme dnes neodmyslitelně spjatou školu nebo obecněji 

vzdělávací systém. Avšak vzdělání rozhodně není univerzální hodnotou, za jakou jej dnes 

máme tendenci pokládat, což potvrzuje mimo jiné postoj babiččiny rodiny k učení. 

Zatímco mezi elitami byl v této době status vzdělání už vysoký (na rozdíl například od 

středověku), většina nižších vrstev pokládala ze jediné možné vzdělání „praktické“, 

sloužící jen k obživě (i tak byla příležitost v prvé řadě dávána mužům, podle genderového 

konstruktu o jejich povinnosti živit rodiny.142 Děti z tohoto prostředí chodily do školy 

nepravidelně a vzdělání se považovalo za ztrátu času, který měly děti věnovat práci nebo 

výpomoci v rodině.143 Babička dnes význam vzdělání konstruuje tak, jak je obvyklé pro 

naši dobu „my jsme vycházeli dost hloupí“, ale neplatilo to asi vždycky; jako důvod své 

neposlušnosti, která ji vedla k tomu učit se víc, než jí rodiče doporučovali, uvádí totiž stud 

před učitelkou: „Styděla jsem se, když jsem něco  neuměla, takže jsem se přeci jenom 

snažila, i když mě tatínek zrazoval, že to nebudu potřebovat“. Vysvětluji si tento fakt tím, 

že babička, jakožto hodná holčička, usilovala o splnění požadavků těch, kteří se mají 

poslouchat – a tím učitelka jako součást institucionálního školství beze sporu byla.144
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Motivaci k učení v podobě vlastního zájmu něco umět, nebo uvědomování si důležitosti 

vzdělání pro případnou kariéru, nemůžu potvrdit, přestože babička dnes zdůrazňuje, že ve 

škole nebyla špatná. Nelze však říct, že by vzdělání bylo babiččiným snem. 

Pravděpodobně s možností studovat nikdy nepočítala, „protože to se muselo platit a oni na 

to neměli“, a na otázku, jestli by studovat chtěla, kdyby si to mohla rodina dovolit, 

odpovídá váhavě. Zároveň nedostatek vzdělání nikdy nezmiňuje v souvislostí se svým 

budoucím zaměstnáním a těžkou manuální nekvalifikovanou prací. To odpovídá spíše 

tomu, že pro babičku neplatí a naplatila přímá spojitost mezi dosaženým vzděláním a 

životní úrovní člověka, a vzdělání pro ni neznamená  chytrost nebo moudrost. Babiččin 

příklad tedy příliš nedokládá tvrzení Jany Burešové, že (v) období první transformace … 

důraz na individuum a demokratičtější principy vedly k zájmu žen o rovný přístup ke 

vzdělání a ke snahám o emancipaci a profesnímu uplatnění. Přispěly k tomu materiální 

podmínky i tovární produkce spotřebních předmětů, které už nemusely ženy vyrábět.“ 

„Středostavovské ženy byly k zaměstnanosti donuceny tovární výrobou toho, co do té doby 

dělaly ony, přičemž manuální práce však byla nemyslitelná a na nemanuální práci neměly 

vzdělání.145

Burešová, jak vyplívá z porovnání právě citovaného textu, hovoří o ženách jako 

celku, zatímco by, podle babiččiných zkušeností, bylo vhodnější ženy diferencovat podle  

tříd a postavení, jejichž důsledkem byly velmi různé životní podmínky, zájmy, možnosti i 

míra emancipace. Babička, v rozporu s tvrzením Burešové často zdůrazňuje, že „se nic 

nekupovalo … všechno se dělalo doma.“ Problém nedostatku vhodného zaměstnání se 

babičky v této době také netýkal, neboť, stejně jako většina žen v Českých zemích, patřila 

k prostředí, pro nějž platilo spíše další tvrzení téže autorky: Venkovské ženy pracovaly 

vždy v hospodářství, kdy byla možnost sladit práci a starost o rodinu.146 Právě tyto 

možnosti sladit ženskou roli s prací umožňující uživit se vedla podle Jany Burešové 

k tomu, že to nebyly venkovské ženy, které projevovaly emancipační tendence, ale ženy 

středostavovské. 

Přestože to babička explicitně nevyjadřuje, platí pro ni jedno z dalších zobecňujících 

tvrzení Jany Burešové, vážící se k této době – totiž že cílem života mladých žen bylo 
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„vydělat si a pak se vdát, protože přežívala představa, že zárukou zajištěného života je 

sňatek“ 147. Sňatek byl pro babičkou jedinou možností, jak naložit se svým životem, tak 

samozřejmou, že se o ní vůbec nezmiňuje, a je-li tázána, označuje svůj vztah k tomuto 

faktu výrazem „počítala jsem s tím.“ 

Dějiny dvacátého století jsou označovány jako dějiny dvou světových válek, 

nesmiřitelných idejí, velké hospodářské krize, jež zachvátila celý svět, bipolárně 

rozděleného světa a v neposlední řadě novodobého fenoménu globalizace. Z pohledu 

dneška se zdá, že po konci devatenáctého století, které se neslo ve znamení optimismu, 

nastala éra deziluze.148 Hranice mezi těmito dvěma etapami se zdá být jasně zřetelná –

z pohledu  politických dějin je jí léto 1914 a vypuknutí 1. světové války. Z pohledu 

sociálního vývoje ale takováto hranice neexistovala – příliš mnoho faktorů typických pro 

život v devatenáctém století přetrvávalo ještě v první polovině století dvacátého a změny 

v každodenním životě společnosti se udávaly příliš pozvolna. 

Kolem roku 1900 se, i v dolních vrstvách společnosti, začala uplatňovat 

nejdůležitější změna rodinného chování – všeobecná regulace porodnosti. Žena stále 

zůstávala především matkou a hospodyní, případně pomocnicí v živnosti, ale děti se 

stávaly uznávanými členy rodiny a místo zákazů a příkazů se objevila pozitivní stimulace 

k výkonům, vedoucí k citové identifikaci dětí s rodinou.149

Rozvodů bylo málo a přetrvávalo jejich odsuzování a rodiče se snažili udržet rodinu 

alespoň vnějšně. Přestože při obecném pohledu mohou některé badatelky tvrdit, že rostly 

… sňatky ze vzájemné náklonnosti, zvlášť v nižších vrstvách společnosti, kde nebyl 

majetek, který by bylo třeba v rámci rodiny udržovat,150 podle zkušeností z babiččina 

života lze spíše tvrdit, lidé se brali ve chvíli, kdy měli zajištěnou určitou životní úroveň. Při 

výběru partnerů hrály sice roli i sympatie a tělesná přitažlivost, ale ve společnosti, kde 
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manuální pracovat znamenala přežití, bylo v devatenáctém i dvacátém století lásce a 

tělesné kráse nadřazeno zdraví a schopnost a ochota pracovat.151

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

Do této situace navíc zasáhla první světová válka, která v Evropě rozhodným 

způsobem změnila poměr obou pohlaví. Kromě nárůstu počtu mladých žen, které nemohly 

pro nedostatek mladých mužů najít ženicha, znamenala válka také zvýšení počtu vdov. Ty 

si, podle tvrzení Lynn Abramsové, hlavně když měly děti, jen těžko hledaly nového 

partnera.152 Pro babiččinu rodinu (i rodinu jejího manžela) však platila spíš druhá část 

jejího tvrzení, totiž že za určitých okolností byly vdovy pro manželství žádoucími partnery 

(sic!). Její schopnosti při vedení domácnosti byly pro svobodného pracujícího muže, který 

potřeboval vdovu a její děti, aby mu pomáhaly při práci, přitažlivé.153

V případě babiččiny rodiny rodiče nesvedla dohromady láska, ale potřeba obou 

partnerů zajistit sobě a svým dětem živobytí. Přestože tvrzení Lynn Abramsové vyznívá 

tak, že žena byla nucena opakovaný sňatek nastoupit, zatímco muž tak mohl využít její 

potřebnosti, babička o vzniku manželství rodičů hovoří spíše tak, že maminka si vybírala, 

koho na hospodářství přijme: „a ona, to víš, vyhledávala z hospodářství, aby přišel zase do 

hospodářství“ - s vědomým, že potřebnou roli dokáže dostatečně zajistit jen člen téže 

společenské skupiny. 

Dominantní úloha babiččiny matky v rodině tímto výběrem ženicha nekončila, ale 

její stopy se sice nevýrazně, ale přesto znatelně táhnou celou babiččinou biografií. Není 

jasné, zda fakt, že to byl babiččin otec, kdo se do rodiny (a na statek, který rodině zůstal po 

smrti prvního manžela, Josefa Kratochvíla) přiženil, měl vliv na mocenské uspořádání v 

rodině, ale z babiččiny biografie jednoznačně vyplývá, že to byla babiččina maminka, kdo 

rodinu řídil. Téměř šest let, jen s občasnou pomocí, sama vedla hospodářství a vychovávala 

tři malé děti, což by se mělo odrazit v jejím sebevědomí, ale stejně tak to mohlo znamenat 

značné vyčerpání. Dobové genderové stereotypy o rodinné roli ženy154 pravděpodobně 
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zapříčinily babiččinu reflexi vedení hospodářství, když mluví o tom, že „tatínek už zase

byl, takže si to hospodářství řídil”, jako by dřív maminkou řízeno nebylo. Nicméně zůstává 

pravdou, že se babiččina maminka podruhé vdala až pět let po smrti svého prvního 

manžela a více než rok po skončení války – takže se zdá, že se sňatkem příliš nespěchala. 

Nicméně vliv genderových stereotypů se jasně odráží v rozdělení prací v rodině155. Matka 

v prvé řadě obstarávala domácnost, a až v druhé řadě dělala práci hospodářskou: „maminka 

když vařila tak musela být doma, protože musela uvařit a odpoledne povětšinou chodila na 

to pole taky, už“, zatímco manžel zajišťoval styk s vnějším světem (konkrétně se babička 

zmiňuje, že vozil obilí do mlýna, prodával dobytek, nesl boty k ševci a „byl hlavní“ na 

poli). Ženě (vdané) tak zůstává role matky a hospodyně, starající se v prvé řadě o 

domácnost, a až v druhé řadě o hospodářství, když při tom práce v domácnosti není 

nahlížena jako významné pracovní odvětví.156

S genderovým rozdělením prací v rodině je to však složitější. Roli hospodyně 

starající se o domácnost měla pouze matka, zatímco neprovdané ženy mohly být 

v hospodářství zaměstnány „na plný úvazek“: „ségra a tatínek – to byli ti hlavní“ (kdo se 

staral o hospodářství – pozn. autorky). „Ségra“, tedy babiččina nejstarší sestra Anna, 

doma vykonávala práci děvečky, kterou babička sama později, po odchodu do služby, 

vykonávala u jiných rodin. Ani pro Annu jako ne-hospodyni však neplatila libovolnost 

vykonávaných prací. Práce byly v zemědělství přísně genderově rozděleny, jak se jasně 

odráží v babiččině biografii. Byly to ženy, kdo obsluhoval dobytek – od krmení, přes 

dojení až k vyklízení hnoje – na poli dělaly ženy „ohýbací“ práce, tj. vázaly „pobřísla“ a 

snopy, hrabaly seno, zatímco muži jezdili s koňmi, sekali kosou a připravovali dřevo. 

Určitě neplatí, že by ženy dělaly lehčí práci, než muži, protože babička opakovaně 

vzpomíná, jak vyvážela hnůj a kolečko s hnojem nebyla schopná uvézt, zatímco „(o)ni 

měli kluka … ale to je kluk, tak ten už spíš jezdil s těma koňma a tak.“ To, že důvodem 

genderového rozdělení prací není snaha ženě určit tu méně namáhavou polovinu dokládá i 
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fakt, že jednu z nejnamáhavějších činností – mlácení obilí cepy – vykonávali všichni bez 

ohledu na gender.157

Na druhou stranu se babiččina rodina vymykala jinému ze souboru genderových 

stereotypů, který se k dané době, podle našich představ, váže – tedy ke stereotypu pečující 

matky a přísného vychovávajícího otce.158 V babiččině rodině byl totiž otec ten pečující, 

ten, kdo se láskyplně věnoval dětem. Nebyl to v prvé řadě on, kdo zajišťoval výchovu dětí, 

v té měla hlavní slovo spíše matka (i když ne vždy), ale věnoval se dětem spíš v oblasti her 

(babička ráda vzpomíná na „špacírování“, kdy ji a sestru už jako velmi malé vodil za ruce 

po světnici a pískal jim, na schovávání se pod postel, kdy předstíral, že je hledá, na 

vyprávění po večerech). Byl to otec, kdo, dětem vozil z města hračky a sladkosti, přestože 

toto lze vysvětlit jeho častějšími cestami do města a příležitostmi něco opatřit. I to že bral 

děti s sebou na pole, když tam šel pracovat, mohlo být motivováno i jinak, než touhou 

trávit čas s dětmi a dělat jim radost – například ulehčit manželce v její zátěži. Tak jako tak 

však jeho jednání neodpovídá našim představám o životě na vesnici v minulé době. 

V souvislosti s maminkou mluví babička pouze o jediné zábavě – stolní hře „myš, 

kočka, pes, indig,“ kterou maminka podle babičky vymyslela. Přesto se mi zdá jako velmi 

přísné babiččino tvrzení, že: „maminka na to (na věnování se  dětem – pozn. autorky) moc 

nebyla”. Babička k tomuto tvrzení podává vysvětlení „to víš, ta na nás neměla tolik času 

… bylo nás šest … měla toho na krku moc a ještě k tomu šetřit pořád, aby to vyšlo… já 

jsem nebyla zvyklá na maminku.“ Podle výpovědí dalších členů rodiny, s nimiž jsem 

hovořila, však babiččino nezvyknutí na maminku nevyplývá z nedostatku maminčiny 

vřelosti k dětem, nebo z nedostatku času, který s nimi trávila, ale spíše z toho, že babička –

na rozdíl od ostatních sourozenců – měla intenzivní vztah k tatínkovi, zatímco s maminkou 

si příliš nerozuměla. Zatímco jedna z výpovědí mluví o tom, že babička s maminkou 

neměla žádný vztah, Marcela výpověď formuluje tak, že maminka měla radši babiččinu 

sestru Josefu, než babičku. O tom, že maminka nebyla k dětem chladná, podle mého 

názoru svědčí i fakt, že vychovala nejen svých šest dětí, ale následně se dva roky starala i o 

svou vnučku Jiřinu, novorozenou dceru své zemřelé dcery Marie. Navíc si na prázdniny 

brala i svá vnoučata, o která se postarala ke vší své obvyklé práci, což potvrzuje výše 

uvedenou tezi Jany Burešové, že plně zaměstnaná žena v zemědělství mohla svou starost o 

                                                
157 Lidová kultura, národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Praha, MF, 2007.
158

Lupon, Deborah, Barclay, Lesley: Constructing Fatherhood, Discourses and experiences, London, 
Sage, 1997, s. 35-61.



494

děti skloubit s prací, zatímco žena pracující v továrně to bez podpory okolí udělat 

nemohla.159

Není snadné rozhodnout, zda babiččin chladný (i když uctivý) vztah k mamince byl 

příčinou nebo následkem jejího vztahu k tatínkovi. „on … hodně pro nás udělal. Maminka 

na to nebyla. Vysvětlení, proč babička tolik inklinovala k tatínkovi, je několik. Jedním 

může být fakt, že se narodila jako příliš drobná a „každej prej říkal: tohle dítě vám 

nevydrží, to vám umře“. Výsledkem takové situace mohla být maminčina snaha k dítěti se 

citově nevázat, ale stejně tak k němu mohla o to víc tíhnout. Druhým vysvětlením je, že 

babička byla podobná tatínkovi, že inklinovala k němu, a blízký vztah k mamince neměla 

potřebu budovat. Tomu by odpovídalo i babiččino vyjádření: „proto já jsem po tatínkovi 

taky, ve všom“, naznačující, že to byl právě tatínek, s kterým se ztotožňovala: „Taky měl 

rád děti, byl milovník dětí… byl opravdu hodnej, pracovitej, takže jsem po něm podědila 

jen to lepší“. Třetí vysvětlení spočívá v tom, že to byla maminka, která děti trestala, a 

podle některých babiččiných výpovědí maminčino naplácání babička velmi těžce nesla: 

„No já jsem byla hodná, protože jsem se strašně bála facky … maminka nás nebila 

pohlavkama, přes zadek. A tatínek nás nebil vůbec, toho jsem měla nejradši!“

Přes všechny uvedené skutečnosti to však nakonec byla babička, kdo se o maminku 

postaral v době, kdy už nemohla pracovat a musela se, po roce 1948, vystěhovat 

z rodinného statku. Jako žena v domácnosti a pracující na vlastním hospodářství, neměla 

babiččina maminka téměř žádný důchod a babička, jako už rozvedená a splácející 

manželovy dluhy, se těžce vyrovnávala s nedostatkem peněz. Nutno dodat, že ostatní děti 

(babiččiny sourozenci) měly v tuto dobu funkční rodiny a zázemí, přesto se o maminku až 

do smrti starala jen ona. Nabízelo by se vysvětlení, že je tomu tak proto, že jsou to většinou 

ženy, jimž je, zcela podle stereotypu ženy pečovatelky, přiřazena úloha postarat se nejen o 

děti, ale i o staré rodiče.160 Ani toto vysvětlení však není dostatečné, protože babička měla 

v této době ještě dvě sestry. Pravým důvodem byl asi spíše fakt, že babička byla ze všech 

„nejlépe“ socializovaná, internalizovala si konstrukt hodné holčičky a hodné ženy, jejímž 

posláním je obětovat své štěstí druhým a postarat se o ty, kdo to potřebují, i za cenu, že to 
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povede k velmi výrazným negativním zásahům do jejího vlastního života.161 Ale tomu se 

chci věnovat až později, až v souvislosti s jinou babiččinou životní fází, kde se důsledky 

tohoto  konstruktu projevily mnohem výrazněji.

V souvislosti se stářím babiččiny maminky se nabízí srovnání, jak se změnily 

podmínky  prožívání stáří v jedné rodině během několika málo desetiletí. Ve třicátých 

letech dvacátého století byl v této situaci „děda“, otec prvního manžela babiččiny 

maminky. Přežil svého syna i svou manželku a z celého pokrevního příbuzenstva mu 

zůstala jen tři vnoučata, babiččiny starší sourozenci. Dožíval na statku, který byl dřív jeho, 

ale dnes jej vedla jeho snacha a její nový manžel. Měl svou vlastní světničku a „něco doma 

snad … připomahal, protože … si ty loučky nosil a jako že i do kuchyně nám něco přinesl, 

takže snaživej byl.“ Do rodinného života se pravděpodobně nezapojoval, o jeho vztahu 

k vlastním vnoučatům nic nevíme, babička vypovídá pouze: „Nás neměl moc rád, potom“, 

přičemž z dalšího textu vyplývá, že „nás“ znamená jí, její mladší sestru Josefu a bratra 

Františka. Babička to vysvětluje jedním ze svých oblíbených argumentů: „nebyl zvyklej na 

děti“, nicméně tento argument se nezdá být příliš logický.162 Není mi totiž jasné, jak by 

venkovský člověk, žijící každodenně s rodinou a pracující na vlastním hospodářství, tedy 

vlastně doma, mohl nebýt na děti zvyklý, tím spíše, když babička uvádí: „bylo všady plno 

dětí“. Spíše bych tento babiččin postoj vysvětlovala jejím pocitem, že si k rodině a 

obzvláště dětem nevytvořil vztah, protože nebyly jeho vlastní. Pravděpodobně v této chvíli 

opět zapracovaly genderové stereotypy, (ať už v praxi nebo v rovině ideje) v jejichž 

důsledku je muži bráněno mít vztah s dětmi, zvláště když nejsou jeho blízcí příbuzní.163

Toto všechno v nás vyvolává dojem poměrně nešťastného konce života starého 

muže, jehož důsledky politických událostí (v jeho případě 1. světové války), připravily o 

syna a naději na dožití v kruhu vlastní rodiny. Babiččina maminka, přestože rodinu měla, 

vyrůstala s dcerou, s kterou měla ze všech dětí vztah snad nejslabší. Politické změny (rok

1948 a následné združstevňování164 ji zase připravily o domov, ve kterém prožila celý svůj 

dospělý život. Na druhou stranu přestěhování do města jí, podle výpovědi Marcely, 

umožnilo přestat být hospodyní a stát se „dámou“ podle svých představ. Namísto zeleniny 
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si teď mohla zřídit květinovou zahradu a namísto starosti o dobytek se teď mohla začít 

věnovat sama sobě, módě a společenskému životu.

Revoluce v Rusku v roce 1917 a útrapy Evropy v první světové válce předznamenaly 

další vývoj na starém kontinentě, který se od té doby nutně musel vyznačovat sociální 

politikou.165 Co se týče období první republiky, dnes na toto období převládá pohled 

poněkud romantický. Není to nepochopitelné; viděno v širším horizontu a z časového 

odstupu, zdají se být problémy první republiky méně závažné než následné období 

okupace a komunistické totality. Ale Československá republika nebyla a nemohla být 

ideálním státem, který by vyřešil všechny problémy, s nimiž se musela potýkat. Již její 

vznik po Velké válce znamenal nejistotu, projevující se nejenom v otázce jejího uznání a 

integrity hranic.166 Přesto se podařilo během jednoho dvacetiletí vyřešit mnohé problémy. 

Nový stát vykazoval v některých směrech i pozoruhodné parametry. Na poli hospodářském 

to nebyla jen tradice spotřebního průmyslu, převzatého ostatně z Rakousko-Uherska, ale 

vybudování nového průmyslu, který, jak se ukazovalo, byl pro další rozvoj národního 

hospodářství nezbytný. Zejména v oboru leteckého a chemického průmyslu se jednalo o 

počiny minimálně evropského významu. Industrializace Slovenska a celková elektrifikace 

státu si zaslouží snad více pozornosti, než ji je dosud věnováno. Přestože, posuzováno 

v širších souvislostech, nepatřilo Československo mezi deset nejvyspělejších států světa, 

jak se často traduje, životní úroveň jeho obyvatel byla srovnatelná s Itálií a Francií.167

Přičemž jeho nově rodící se demokratická tradice měla, přes určité výkyvy, potenciál 

dostat se roveň velkých demokracií.

Přes tyto nesporé úspěchy nelze pominout, že se pro mnohé problémem číslo jedna 

nakonec ukázala životní a hospodářská nejistota, která v Československu dvakrát vyústila 

přímo v hospodářskou krizi. Pokud kdo bude skutečnosti hospodářských krizí hodnotit, 

neměl by pominout fakt, že se jednalo o projevy celoevropské. První hospodářská krize 

byla způsobena politickou destabilizací střední Evropy po 1. světové válce.168 Obrovské 

materiální a lidské ztráty, které způsobila válka, jen znásobily její dopad. Propojenost světa 

                                                
165

Gilbert, Martin: Dějiny dvacátého století  I., 1900-1933, Praha, NLN, 2005.
166

  Kural, Václav: Konflikt místo společenství? : Češi a Němci v československém státě (1918 - 1938), 
Nakladatelství R, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1993.
167

  Faltus. Josef, Václav, Průcha: Hospodářské dějiny, Praha, VŠE, 1992, s. 53.
168

Kubů, Eduard, Jaroslav Pátek: Mýtus a realita hospodářské vyspělost Československa, Praha, 
Karolinum, 2000.



525

se projevila v relativně rychlém překonání hospodářské deprese. Celosvětová konjunktura 

se příznivě odrazila v ekonomických ukazatelích československého hospodářství. 

Československo se snažilo provádět nutné hospodářské reformy - nejznámější je asi 

měnová odluka a zamědělská reforma - spolu s reformami sociálními, přesto však 

přetrvával pocit nejistoty a strachu o životní jistoty, který nemohl  být zaplašen ani v době 

relativně krátké konjunktury druhé poloviny dvacátých let. Velkou hospodářskou krizi let 

třicátých, postupně zachvacující celý svět, Československo již nepřekonalo.169 Zvládnout 

sociální situaci až milionu nezaměstnaných se ukázalo nad síly a možnosti československé 

vlády. Velmi nepříznivě se zde projevila struktura lehkého průmyslu, zaměřeného na 

export, jehož koncentrace v pohraničních oblastech republiky s většinovým německým 

obyvatelstvem prohloubila animozitu sudetských Němců ke státu, s nímž se dříve 

sžívali.170

V prostředí venkovské, z velké části stále samozásobitelské, domácnosti, v jaké 

babička vyrůstala, měla hospodářská krize dopady jiné – babiččka pociťovala hlavně 

nedostatek cukru, což se projevuje vždy, když hovoří o tom, jak byla jiná, než její 

sourozenci: “jako bych tam ani nepatřila”, protože “všichni měli rádi maso, všichni rádi 

mastili; já nesměla mít pomaštíno, Já byla strašně na sladký, no, od malinka, snad jediná. 

Jiný děti takový nebyly, já byla taková, já nevim, ukňouraná, mlsná jako spíš...”  

Vysvětlení nacházím opět v tom, že se babička narodila jako velmi drobná, lidé o ní 

dokonce rodičům říkali: „Tohle dítě vám umře.” Snaha dítě vykrmit a tím posílit, pak 

znamenala babiččino zvýhodňování, maminka babičce „přilepšovala”, nosila jí každé ráno 

hrnek mléka do postele, což je individuální přístup, který bych v daných podmínkách 

neočekávala. Do jisté míry tak bylo s babičkou zacházeno jinak, než s ostatními dětmi -

jako s křehkou holčičkou, k čemuž se váží i charakteristiky jemná a poslušná. Když 

babičce nechutnalo maso a tuk, který rodiče považovali za nejlepší záruku zesílení, 

vybrečela si, že ho nebude „já jsem se nad tím rozbrečela, ale nesnědla jsem z toho ani 

kousek, tak mi museli dát to suchý.” Pláč jako způsob, jak dosáhnout svého, plně zapadá do 

genderového konceptu hodné holčičky.171 V kontrapozici ke své silné sestře Josefě, „která 
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hned se vším majzla, když se jí to nelíbilo”, se babička konstruovala jako „takovej 

dobráček…poslušná…klidná“ podřizující se řádu.172

Do konceptu hodné holčičky plně zapadá také pracovitost.173 Babiččina rodina byla 

závislá na manuální práci všech svých členů a babička z této povinnosti nemohla být 

vyloučena, přestože některé fyzicky náročné práce ji působily větší problémy, než 

například jejím silnějším sourozencům. Navíc babička neustále musela překonávat svůj 

strach z domácích zvířat – bála se krav, ale také husí a slepic, které její mladší sestra Josefa 

bez problémů obstarala: „Takže i když jsem byla starší, tak jsem byla ne první, ale druhá, 

vždycky“. Tělesnou slabost a strach však babička kompenzuje častým poukazováním na 

svou šikovnost a bystrost: „já jsem byla taková jako šikovnější.“ 

Specificky se babička vyjadřuje i při porovnávání se s mladší sestrou Josefou, ke 

které ji poutal silný, ale pravděpodobně komplikovaný vztah. V dětství si byly obě sestry 

bezpochyby velmi blízké: „Jako když jsme srostlí. Kam šla jedna, tam šla druhá“. Josefa 

babičce pomáhala s jejím strachem ze zvířat: „Ona tam vlítla, husy rozehnala a bylo to…

Ta byla na tohle dobrá, byla srdnatá, no“. V průběhu vyprávění babička Josefu opakovaně 

označuje za tu kurážnější, srdnatější, schopnou se bránit, zatímco o sobě říká, že „nebyla 

žádný hrdina“. Babiččin koncept je genderově ovlivněný konstrukcí hrdinství jako ochoty 

bránit určité hodnoty i za cenu ztráty svého zdraví nebo života, ochota vystavit se 

nebezpečí spíše fyzického rázu. Fakt, že sama sebe označuje za „babu“ dokládá, že na 

ženy, nevystavující se nebezpečí pro dosažení (genderovanou) společností uznávaných 

hodnot, se takový koncept hrdinství nevztahuje.174 Přes svou vlastní zkušenost tak babička, 

která obětovala celý svůj život štěstí sirotků po své sestře, nepovažuje tento krok za stejně 

hrdinský, jako je podle jejího názoru chození na ulici potmě nebo zaměstnání policisty,.

Babiččin způsob kompenzace své domnělé nedostatečnosti spočívá v tom, že 

v Josefině extrovertnosti a přímočarosti vidí povrchnost a jednoduchost: „Ségra moje, ta o 

tom tak nepřemejšlela, ta žila z jednoho dne do druhýho dne a hned to hodila za hlavu 

všechno“, zatímco sebe považuje za chytřejší a přemýšlivější: „No a jako já vždycky 
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utekla, protože já jsem byla čilejší, než ségra. Ta to tak nepochopila, a on jí vždycky 

drapnul“. Podle výpovědí babiččina syna Jiřího a neteře Marcely je však situace 

komplikovanější. Na rozdíl od babičky, která celý život tvrdě fyzicky pracovala a dopadala 

na ní tíha trojí zátěže175, Josefa měla pohodlnější život a mohla se ve větší míře věnovat 

rozhledu po světě a vlastnímu rozvoji.  Pravděpodobně další faktor, který má vyzdvihnout 

babiččiny přednosti, je označení Josefy za zlobivější, tedy nevyhovující konstruktu 

poslušné – tedy správné - ženy.176

V nižších vrstvách tvořících asi 80% populace, se vzory chování odvíjely 

především od nedostatku prostředků všeho druhu a z nich vyplívající nutnosti výdělku.177

Na druhou stranu potřeba vydělávat nemusela nezastiňovat všechny ostatní potřeby a 

neznamenala nevyhnutelně nutnost přetrpět negativní zkušenosti. Přestože hospodářská 

krize 30. let dvacátého století bývá v literatuře i v představách lidí spojována s vysokou 

mírou nezaměstnanosti,178 ve venkovském zemědělském prostředí, kde babička žila, byla 

asi potřeba pracovní síly stále velká, a proto pro babiččinu rodinu nebyl problém všechny 

děti umístit hned po skončení povinné školní docházky do služby, a dokonce místa služby 

měnit, když k tomu byl důvod. Tímto důvodem mohl být stesk po domově nebo špatné 

zacházení: „zacházeli se mnou jako se služkou“, anebo nebezpečí sexuálních útoků na 

sloužící ženy, které se zvyšovalo spolu s přežívající venkovskou prudérií. Babička jako 

mladé děvče, které nebylo seznámeno se sexualitou, se tak během své služby u sedláka 

v Maršově dostala do situace, jejíž význam si neuvědomovala, a jen včasné jednání rodičů 

zabránilo znásilnění. Přesto rodiny dívek opakovaně podstupovaly riziko spojené 

s odchodem velmi mladých lidí do služby, která znamenala pro rodinu zdroj příjmů a jejíž 

nastoupení bylo pravděpodobně naprostou samozřejmostí. Peníze při tom byly chápány 

jako rodinný příjem, ne jako příjem vydělávajícího jedince: „já jsem žádný peníze svoje 

neviděla, všechno to šlo do baráku …(peníze – pozn. autorky) jsem našim odevzdala a já 
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neměla u sebe celej rok ani korunu!“  Nutnost odejít do služby nebyla v babiččině 

prostředí chápána jako nepřízeň osudu, ale jako přirozený životní krok: „My jsme to chtěli 

sami…protože jsme věděli, že jsme doma přebyteční a chtěli jsme vydělávat … to jsme 

nebyli my samy, to bylo hodně holek … takže jsme na to byli takhle zvyklý, takže nám to 

nepřipadalo nějak jako…“. Služba znamená prodávání své práce a jako taková je 

genderově podmíněna179, což babička reflektuje jako samozřejmé, i když si uvědomuje 

nerovnost tohoto přístupu: „v těch Malšicích … oni chtěli holku. Holce mohli naložit víc 

práce, takže jsem rejžákem drbala podlahu, , myla nádobí, uklízela dobytek, … ten hnůj 

(vyvážela)… Tak si mě vzali a byli rádi, že mají holku.“  

Odchod do služby znamenal často odchod z místa svého bydliště a jako takový i 

oslabení vybudovaných vztahů. Za snahu zabránit osamělosti v cizím prostředí (a do jisté 

míry i sexuálnímu zneužití) lze považovat snahu umístit děti do služby k příbuzným. 

Pokrevní příbuzenství však ještě neznamená mentální blízkost a někdy byla přednost dána 

rodině s podobným intelektuálním nebo sociálním zázemím: „a ona mi nebránila, když 

budu radši u cizích … a tam jsem byla spokojenější, tam jsem byla jako doma, zajedno že 

měli tu holku, zajedno že byli opravdu takový rozumní.“ 

Pro babičku měly vztahy význam mimořádný, i když to nevyjadřuje explicitně –

její spokojenost se službou se vždy odvíjela od vztahů k lidem, s nimiž se tam setkávala. 

Ze služby v Táboře se po půl roce vrátila, protože se odchodem do Tábora musela rozloučit 

se svou rodinou a v Táboře neměla možnost navázat adekvátní přátelství. Naproti tomu ve 

službě v Radimovicích se jí líbilo: „protože tam měli tu holku“, tedy dceru Martu 

Punčochářovou, která babičce nahradila sestru, které se v důsledku služby vzdálila. O 

kamarádství mluví babička velmi málo, výslovně slovo kamarádka téměř nezaznívá, a ani 

jinak nepopisuje explicitně žádný vztah, který by splňoval naše současné představy o 

kamarádství. Je to možné vysvětlit babiččinou uzavřeností, která je z její biografie zřejmá, 

ale také jinou představou kamarádství, kterou konstruuje dnešní diskurz. Babička, přestože 

měla s jinými dívkami blízké vztahy, je neoznačuje slovem, které v dnešním diskurzivním 

kontextu označuje přátelství  spíše jako volnočasovou aktivitu.180 Přesto pro babičku  

kamarádky znamenaly mnoho, hlavně v době po svatbě, kdy se cítila velmi nešťastná, a 

jejich příležitostná setkání jí poskytovaly oporu, jak lze vyrozumět ze skutečnosti, že si 
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babička pamatuje doslovné znění částí jejich rozhovorů „Ale pověz mi babi, co říkaly 

kamarádky na to, jak ses vdala? No, dokonce tahlenta, ta mi povídala …viděla prstýnek 

na ruce a  to víš, já měla slzy v očích, a ona pá: 'tlačí?' Na to nezapomenu, že tohle řekla“.

Všeobecný nedostatek postihující široké vrstvy společnosti poznamenal výrazným 

způsobem celou babiččinu biografii - téměř všechna témata, o kterých hovoří, jsou 

signovaná neustálým vědomím nedostatku peněz a také zdůrazňováním materiálních 

stránek života, které jsou nadřazeny hovoru o životě duševním: „Pamatuješ si, jak sis 

tenkrát třeba představovala svojí budoucnost? Co sis třeba přála? No, já jsem si moc 

budoucnost nepřála, když jsem viděla, jak to chodilo, jaká byla opravdu bída. To se vařily 

k večeři hlavně polívky…“ V babiččině životě nikdy nebylo dostatek peněz, aby se dalo 

pohodlně žít. Babička však rozlišuje několik fází, které se liší příčinou tohoto nedostatku. 

Zatímco v době po svatbě vnímá jako příčinu nedostatku peněz neuspokojivou rodinou 

situaci a částečně si uvědomuje i genderovanou nerovnost v odměňování, v době svého 

dětství nedostatek peněz vnímá jako něco všeobecně platného, daného globálně 

hospodářskou situací po první světové válce, postihující široké vrstvy obyvatelstva bez 

ohledu na detaily sociálního statusu. 

Jak upozorňuje Jack Goody, byly i v meziválečném období, stejně jako už tolikrát 

v historii, hospodářské problémy země řešeny na úkor žen.181 Ty vykonávaly fyzicky 

namáhavé práce bez dostatečného společenského i jiného ocenění, neměly ani nárok na 

stejnou mzdu za stejnou práci; ve státní správě byly nuceny po svatbě zaměstnání opustit 

atd.182 Mezi ženami vznikaly iniciativy se aktivně této situaci bránit. Dosáhnout faktické 

rovnoprávnosti žen se snažily liberálně orientované ženské spolky (které měly často ve 

svém názvu označení pokrokové), komunistické ženské organizace a katolické ženské 

spolky, jejichž cíle i prostředky se navzájem výrazně lišily. 183 Zájem o babiččino sociální 

prostředí je připisován převážně ženám organizovaným v rámci Komunistické strany 

Československa, zaměřujícím se na ženy nižších společenských vrstev, z nichž většina 
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pracovala jako zemědělské dělnice.184 V babiččině biografii se však s jakýmikoliv 

uvědomělými emancipačními snahami vůbec nesetkáváme, což může být dáno 

minimálním vzděláním: „vycházeli jsme ze školy hloupí“, a nedostatkem intelektuálních 

podnětů, ke kterým měla přístup: „toho bylo málo, to akorát nějakej ten časopis a to jsme 

většinou od někoho dostali, to taky na to nebylo, aby si to člověk koupil“. Babička tak 

neměla jiný přístup k rozdílným světonázorům, než jaké jí poskytovalo její bezprostřední 

okolí, a přestože babiččiny zkušenosti negují konstruované genderové role, babička sama 

tyto role z velké části přijala a reprodukovala. „(Fanda – pozn. autorky) byl taková 

buchtička, ten měl bejt holka, ten se bál, ten se neuměl prát vůbec a věčně, vždycky plakal 

… Zdena byla takovej čertík, ta už si poradila, ta ho opatrovala, spíš, a on byl takovej 

hňup. Kam ho posadil, tam ho našel.“ 

Podobně silně babička internalizovala i normy týkající se sexuality a tělesnosti. 

Ženský komunistický tisk podle Jany Burešové vypovídá o těchto málo tematizovaných 

aspektech života žen, díky čemuž se dozvídáme o prudérnosti a nevědomosti vztahující se 

například k menstruacím, pohlavnímu styku a potratům.185 Problémy způsobené neznalostí 

funkcí ženského těla i pozdější sexuální naivitou babička ve své biografii tematizuje 

vícekrát. 

Přestože se babička dnes vyjadřuje kriticky k tehdejší prudérnosti, sama je velmi 

stydlivá a citlivá na odhalování svého těla.186 Tento rozpor je výsledkem radikálního 

rozchodu dobového diskurzu a genderové ideologie na jedné straně, a zkušenosti, kterou 

babička zažívala, na straně druhé. V babičce pak je zakořeněna představa o hodnotě 

panenství: „ten dědek (manžel – pozn. autorky) si to ani nezasloužil“, na druhou stranu ale 

v říká: „No přeci nebudu do dvaadvaceti let poctivá!“ Podobně se v babiččině vyprávění 

odráží i další symbolický rituál, jehož hodnotu uznává, ale kterému se rozhodla v situaci, 

kdy si svého manžela brala jen kvůli dětem, bez lásky a spíše s odporem, nepodřídit:

„žádnou svatební noc se mnou neměl, vzala jsem si do postele obě děti“. Diskurz pak nutí 
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babičku odpovědět na otázku po předmanželském sexu rezolutně: „Za nás to určitě nebylo, 

nikdo. Ne. Na vesnici určitě ne.“ O pár odstavců dál však tomuto tvrzení naprosto protiřečí, 

když vypráví o mládežnických večerních setkáních: „No tak potom přišla některá, a možná 

každá, o věnec.“ Jak uvádějí etnografické materiály,187 předmanželský sex legitimizovaný 

dodatečným sňatkem byl po staletí běžnou praxí. Babiččina biografie moji představu o této 

praxi obohatila i o pokrytecký způsob jejího zastírání, prostřednictvím zdůrazňováním 

kolektivní povahy zábavy: „my byli vždycky v houfu…ať se šlo kam chtělo, vždycky 

houfem, kluci a holky, ne jako teď.“ Tím je v diskurzivní rovině potlačeno, že při 

vyprovázení domů, kdy byl pár „chvilku spolu,“ bylo dostatek příležitostí k sexuálním 

aktům. Typický při tom je předpoklad nevinnosti a nevědomosti žen v kontrastu 

s poučeným chtíčem mužů188: Možná některá byla v jinom stavu a ani nevěděla, že v jinom 

stavu je. Možná k tomu přišla, že ten kluk ji sved, a třeba se jí to dokonce i zalíbilo a 

nepochlubila se mámě, a že to věděli možná až pozdě... Rodiče nic takovýho dětem neřekli. 

Ve škole nás taky nepoučili.“ Prudérní vesnická výchova tak evidentně výsledky nenesla, 

když i babička, o kterou se „(rodiče – pozn. autorky) nebáli … protože mě taky znali, jaká 

jsem byla stydlivá“, považovala sex za samozřejmého předchůdce manželství.

Zajímavým tématem v oblasti tělesnosti je vnímání tělesné integrity v době, kdy 

bylo běžné spát odmalička až do dospělosti na jedné posteli s dalšími lidmi, nejdříve 

sourozenci, ale pak i cizími lidmi – a kde nemohlo nedocházet k tělesnému kontaktu. 

Babička spaní na jedné posteli uvádí jako příklad blízkosti a dobrého vztahu, ale lze jej 

chápat jako doklad sociálního zařazení: „a ještě tam byla ta služka, …s tou jsem spala na 

jednej posteli.“

Při pojednáních o období první republiky bývá zdůrazňována její demokratičnost. 

Zkušenost minorit (mezi něž je potřeba paradoxně řadit i ženy189) je však jiná. V ústavě 

první republiky vydané v únoru  roku 1920 byla zakotvena společenská rovnoprávnost žen 

a mužů, díky níž získaly ženy volební právo a tím i lepší společenský status jako důležitý 

politický činitel.190 Zákonem uznána byla i možnost rozvodů, která byla za první republiky 

využívána kolem 5%. Možnost rozvést se lze považovat za genderové zrovnoprávnění 
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obzvláště proto, že právě on dává ženám možnost uniknout z nerovnocenných svazků. 

Z toho důvodu to historicky byly ženy, kdo prosazoval povolení rozvodů a také to byly a 

v současnosti i jsou  většinou ženy, kdo rozvod iniciuje.191

Teoreticky tak ve 20. letech dvacátého století měly ženy v Českých zemích práva, 

jichž jinde ženy většinou nedosahovaly – a to v oblasti vzdělání a politiky. Tato práva však 

měla často jen teoretický význam a byla často - obzvláště v krizových situacích –

porušována.V oblasti rodinného práva zůstával v platnosti zákon z roku 1811, který se 

vyznačoval jednoznačným podřízeným postavením manželky muži192, a který se 

projevoval i v oblasti vlastnictví - žena mohla mít majetek, ale spravoval jej její muž.193

Muž tak zůstával „hlavou rodiny”, což v praxi znamenalo například minimální 

ochranu ženy před domácím násilím. V babiččině biografii je domácí násilí tematizováno 

jako zkušenost babiččiny sestry Marie s bitím ze strany manžela, jehož  si babička po 

sestřině smrti vzala, a také jako zkušenost babičky samotné s jeho výhružkami, které 

nebyly realizovány, protože se jim babička dokázala postavit: „A já jsem mu řekla: „to bys 

udělal jenom jednou! Okamžitě bych odtud utekla“, a sexuálním nátlakem, jemuž se 

podvolila: „protože ... žena musela tenkrát poslouchat mužskýho, ten mužskej si dělal 

právo na tu ženskou, že ho musí poslouchat... Furt on byl hlava rodiny. Ségra dostala bití, 

protože jí žádnej pomoct nemohl a ona by děti neopustila”. Zároveň se však babiččin 

koncept lásky a domácího násilí nevylučují: „On by mě rád měl, ale skrz tohle mi 

vyhrožoval ...  (Sestra Marie – pozn. autorky) ho měla ráda, ona mu všechno odpustila“. 

Jestliže přijmu tezi Lynn Abramsové, že domácí násilí ( a samozřejmě i pokus o něj či 

vyhrožování) lze interpretovat jako známku toho, že ženy útočily na mužskou autoritu a že 

muži byli frustrovaní svou neschopností hrát roli, jež se od nich očekávala,194 nemohu se 

vyhnout skutečnosti, že popisované situace se odehrávaly za války v protektorátu, kdy se 

muž mohl cítit jako neschopný plnit svou roli ochranitele rodiny. Protože však nemám 
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žádné zprávy o jakýchkoliv mimořádných situacích, které by se v souvislosti s válkou v 

babiččině rodině objevily, nemohu přistoupit na toto vysvětlení, které násilné jednání muže 

legitimuje psychickou náročností situace. Mnohem pravděpodobnější se mi jeví vysvětlení, 

že arogantní muž vyrůstající v rodině ovládané násilnickým otcem nebyl ochoten přistoupit 

na rovnostářský vztah ženy a muže a za podpory genderových stereotypů a právního 

uspořádání zneužíval svého postavení mocnějšího k násilnému prosazení svých zájmů.195

Co se týče sexuálního zneužívání, které následně ze strany manžela zažívala 

babička, dobový diskurz spolu se stydlivostí babičce neumožnily jej účinně řešit. Proto se 

mu podřizovala i nadále, i když uvádí, že „k posledku jsem s ním už nespala“. Manželské 

sexuální násilí pak zanechalo v babičce odpor k mužům, který se projevuje i razantním 

odmítáním jakéhokoliv dalšího partnerství po rozvodu: „už jsem nechtěla chlapa žádnýho 

ani vidět!  Měla jsem tohohle plný zuby!“, ale jehož výsledkem je možná i malá ochota 

hovořit o Jardovi, jejím milém, se kterým minimálně dva roky před svatbou chodila. 

Babiččinu první lásku je možné nazvat zamlčeným tématem. O jeho existenci se rodina 

dozvěděla před několika málo lety, téměř čtyřicet let po rozvodu s manželem. Podle svých 

slov se babička Jardovi celý život vyhýbala a bála se setkání s ním. Na druhou stranu 

Jardova láska k ní je jedním z faktorů, na němž je založena babiččina sebeúcta – jeho 

smutek nad babiččinou svatbou s jiným je často zdůrazňované téma: „ježiš ten 

dělal…mermomocí chtěl jet …za mnou…Pak teprve se vzpamatoval a nikam nejel.“ 

Jardova láska je pro ni o to významnější, že na lásce manžela a dětí k ní nemůže stavět. O 

významu jejich vztahu svědčí i to, že Jarda bylo první téma, o kterém babička s kamarády 

hovořila při svém prvním setkání po šedesáti letech. Jarda jako téma se však v biografii 

objevuje velice pozdě a o jeho osobnosti se z ní nedovídáme téměř vůbec nic. Babička 

nemluví o jeho rysech ani o průběhu jejich vztahu, a přestože považovala za samozřejmé, 

že po jejich chození bude následovat sňatek, téměř nehovoří o milostném citu. Slovo láska 

padne jen dvakrát, „byla to moje jediná láska. První a poslední“, a v souvislosti 

s předmanželským sexem: „to bylo opravdu z lásky“. Zkušenost z milostného vztahu 

s Jardou byla, zdá se, přehlušena negativní a dlouhotrvající zkušeností z manželství, 

Jardova osobnost byla asi poznamenána zpětnou projekcí negativních rysů babiččina 
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manžela na ostatní muže, a jeho osobnost se tak, na rozdíl od jejich vztahu, stává pro 

babiččinu biografii málo významnou. 

Odpor k mužům a sexualitě se pak projevuje i v dalších oblastech babiččina 

vyprávění – sochu popisuje slovy „nahej panák“. I tato necitlivost k umění patří 

nepochybně k důsledkům nedostatku intelektuálních podnětů, k nimž se v naší kultuře 

umění jednoznačně řadí. Období první republiky bývá označováno za zlaté časy některých 

uměleckých druhů – projevující se například vznikem nových divadel, jež svojí kvalitou 

předstihovaly do té doby tak populární kabarety, architektonických stylů, děl abstraktního 

malířství a hudby.196 Tyto kulturní hodnoty bývají označovány za inspirativní a nadčasové 

i v dalších obdobích, a to přes jejich levicový podtext a vůbec levicové směřování českých 

intelektuálů, které nivelizovalo schopnost rozpoznat pozdější komunistické nebezpečí.197

Nicméně babiččina života se v tomto ani pozdějším období vyzdvihované kulturní 

hodnoty, přes svou proklamovanou levicovost a tedy lidovost, nijak nedotkly. V době před 

svatbou představovalo veškeré umění, s nímž se babička setkávala, program vesnických 

divadel nebo ochotnických spolků. Dalším přístupným kulturním zážitkem byly pro 

babičku místní tancovačky. Později po svatbě a přestěhování do Tábora, je nahradily 

návštěvy kina.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

V první třetině dvacátého století se v Evropě takřka současně dostaly k moci dvě 

ideologie, předurčující na několik desetiletí celosvětové politické, ale také hospodářské a 

sociologické  dějiny. V našem geopolitickém prostředí se první na obzoru objevil 

nacismus. Krátkozraká politika appeasementu sice zapříčinila zánik nedávno vzniklého 

Československého státu a měla i určitý podíl na novém válečném konfliktu, umožnila však 

okolnímu světu odkrýt obludnost idejí, cílů a prostředků nacistickému režimu, jimiž chtěl 

postupně ovládnout Evropu. Bez druhé světové války by si lidstvo, nebo alespoň jeho 

určitá část, neuvědomilo nebezpečí sociálního inženýrství, které zaměňovalo princip státu, 

konstituovaného pomocí fixní úmluvy o dobrovolné smlouvě mezi ním a občany. Plně se 
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ukázala i do té doby nepoznaná možnost státu a jeho byrokratické mašinérie ovládat, 

tyranizovat a likvidovat své obyvatelstvo.198

Lidé v Československu zažívali pod “protektorátem” Třetí říše jinou válečnou 

zkušenost, než měli obyvatelé aktivně bojujících zemí i jejich spojenci. Československým 

ženám a mužům hrozilo namísto branné povinosti totální nasazení a i boj proti nepříteli se 

omezoval až na malé výjimky na pasivní resistenci či skrytý odboj.199 Podle Ludmily 

Nesládkové byla snaha vyhnout se totálnímu nasazení důvodem pro zvýšení počtu dětí 

v rodinách a zvýšení počtu žen s dětmi. Důsledkem specifických problémů s trhem pak byl 

vzrůst váhy ženy jako hospodyně a matky, jejímž úkolem bylo zajištění přežití rodiny.200

Babička v době války nežila se svou rodinou, ale byla ve službě “u sedláka” v 

Radimovicích. Její vnímání války je charakteristické pocitem strachu “Němec se tady 

roztahoval ... to bylo hrozný”201, nicméně její odpor k okupantům nevycházel z postoje k 

nacistické ideologii režimu, ale spíše z každodenních důsledků, které válka přinášela 

obyvatelstvu okupované země: „dělali kontroly lidem,…obilí,…když jeli do mlejna, to se 

báli, aby je neviděl, někdo, protože ty kontroly tu a tam stály,…odměřili těm lidem, tak by 

ty lidi umřeli hlady! Vždyť na poli museli makat, a tyhle by bejvali všechno sežrali. To byly 

napsaný dodávky a všechno chtěli odevzdat…Tak se muselo vždycky něco utajit.“ V 

babiččině biografii se však objevuje i další negativní zkušenost s aparátem protektorátní 

správy, totiž totální nasazení jejího milého Jardy v Rakousku: „on byl právě jednadvacátej 

ročník a oni všichni klucí, jednadvacátej ročník, šli na práci do ciziny“. 

Tato zkušenost, která by se asi za jiných podmínek dostala v babiččině biografii na 

přední místo je dnes překryta jinou událostí, která měla pro babičku dlouholeté důsledky. 

Byla jí smrt sestry Marie v roce 1943 a s ní i poloviční osiření Mariiných tří dětí. Tehdejší 

společnost a normy nedovolily předpokládat, že by se otec postaral o děti sám, nebo 

s pomocích příbuzných. Předpokladem babičky (a pravděpodobně celé její rodiny) bylo, že 

vdovec se bude chtít co nejrychleji znovu oženit a  zajistit sobě i dětem péči, kterou on sám 
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nebyl schopen nahradit. Z tohoto podle ní vyplívalo, že děti budou vychovávány nevlastní 

matkou, macechou, která jim neposkytne dostatečné zajištění potřeb, a tak děti budou trpět. 

Z toho důvodu se babička, plně v souladu s konceptem dobré ženy, rozhodla obětovat své 

štěstí dětem: „já viděla jen tři sirotky a že potřebujou mámu, a takhle jsem to brala, jak 

jsem tam u nich zůstala“. Podle výpovědi Marcely se mohla v babiččině rodině odehrát 

volba, která ze sester se této role ujme - v úvahu pravděpodobně přicházely obě mladší 

sestry – babička a Josefa. Josefa, která nikdy nepřijala natolik.za svou roli hodné holčičky 

a dobré ženy pravděpodobně tuto roli odmítla, takže babička, přestože měla v této době 

vážnou známost, se kterou počítala i do budoucnosti, roli budoucí manželky přijala. 

Rozhodla se proto, že její Jarda byl nasazený v Rakousku, a jeho přežití a návrat, potažmo 

i jejich společná budoucnost, se tak stala nejistou. Přesto je pravděpodobné, že tato událost, 

a důsledky z ní vyplývající, poznamenaly babiččin vztah k Josefě.

Že svatba se švagrem je skutečnou obětí si pravděpodobně uvědomovala celá 

babiččina rodina - babiččin vztah k Františku Svobodovi byl od počátku velmi negativní, 

protože:  „Von nás ochramával… s Máňou… teprve spolu chodili …on (Josefu – pozn. 

autorky) vždycky drapnul … šáh jí na to prso a vždycky říkal: „no  už má todle“ no a měl 

z toho radost“. Vezmu-li v úvahu, nakolik citlivá byla babička na své tělo, není 

překvapující, že člověk, který takto výrazně narušoval její tělesnou integritu, musel být 

vnímán velmi negativně.202 Přesto se rodina nesnažila babičce ve sňatku s Františkem 

zabránit, zatímco Marii sňatek rozmlouvali. Babiččina rodina tedy pravděpodobně také 

názor, že žena  má na štěstí menší nárok, než děti.203 Na druhou stranu rodina babičku do 

svatby nenutila – babička zdůrazňuje, že ji maminka umožnila se rozhodnout samostatně a 

až později projevili svou spokojenost s tím, že se pro sňatek rozhodla. Je však možné, že 

poměrně drastická zkušenost, kterou babička v manželství zažívala, vedla babičku 

ke zpětnému hledání argumentů na podporu svého rozhodnutí – a vykonstruovaný souhlas 

rodičů mohl být jedním z nich.. 

Z reakcí rodičů i babiččiných kamarádek – tak, jak se objevují v babiččině biografii -

lze vyčíst, že babiččino rozhodnutí vdát se kvůli dětem za nenáviděného švagra nebylo 

v dané době tak nepochopitelné, jak jej můžeme chápat my dnes. Účelové sňatky nebyly 

pravděpodobně stále ještě pokládány za nic mimořádného, ať už bylo důvodem 
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hospodářské zajištění obou manželů – jak tomu bylo u babiččiných rodičů - nebo něco 

dalšího. Babiččino rozhodnutí vdát se bez milostného citu tak lze chápat jako jistou 

analogii k situaci její maminky, která ve sňatku rovněž hledala zajištění svých dětí a 

hospodářství. Babiččin koncept manželství obsahuje jeho zdůvodnění – manželství podle 

babiččina konceptu nikdy nevzniká jen tak, samozřejmě, jako vyvrcholení vztahu.

Babiččin důvod sňatku zněl: „kvůli dětem“, cítila se vázána povinností postarat se o děti 

lépe, než by to udělala cizí žena, ale kdyby to bylo možné, udělala by to bez sňatku -

nevzala by si ho „Kdybych si je mohla vzít sebou, ale to on by mi je nedal. “ Až sňatek tak 

ženě, od které byla očekáváno, že se o děti postará, protože je to pro ni přirozené204, dával 

moc ovlivňovat jejich životy. Genderová očekávání společnosti, manipulující s ženskými 

životy, se tak neomezila na péči o děti, ale vynucovala také uskutečnění manželského 

svazku se vším, co obnáší.205 Babiččino naplňování role správné ženy však sňatkem 

neskončilo – po všech negativních zkušenostech byla ochotná se znova obětovat ve chvíli, 

kdy po odchodu dětí z domova zjistili manželovi vážnou nemoc a babička se rozhodla 

stáhnout svou žádost o rozvod, aby se o něj mohla postarat. Její pocit povinnosti postarat 

se o nemocného206 v tuto chvíli opět převážil všechen odpor a nenávist, kterou k manželovi 

cítila a jen jeho rozhodnutí oženit se s jinou ženou zabránilo dalšímu setrvání babičky 

v nešťastném manželství.

Ve svých 22 letech se tak babička stala v jediném okamžiku vdanou ženou, matkou 

tří malých dětí, hospodyní a prodavačkou ve vesnickém obchodě. Přestože babička byla od 

malinka zvyklá těžce pracovat, nový nápor povinností mohla jen těžko zvládnout. Její 

maminka se jí snažila situaci ulehčit tím, že si jako zkušená matka šesti dětí vzala na 

starost nejmladší dítě – Jiřinu. Své matce dávala babička v péči o děti přednost před 

manželovou matkou, babi košínskou, která při tom žila se svým synem v jedné domácnosti 

a „byla pracovitá, ale k dětem nebyla a pořádná taky ne.“ Projevuje se zde tedy rozdílné 

vnímání standardů péče, které při rozhodování hrálo pro babičku větší roli, než ostatní 

výhody, které by mělo ponechání si novorozeněte u sebe. S tím však nesouhlasil babiččin 
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manžel, který usiloval o vrácení dítěte k rodině i přes to, že ve vsi právě řádil černý kašel, 

pro malé dítě nebezpečná nemoc, kterou pak malá Jiřina brzy po návratu do Košína 

onemocněla. Přestože mezi Košínem a Lomem je vzdálenost minimálně 10 kilometrů, 

odvezli nemocnou Jiřinu opět zpátky k babiččině matce, aby se o ní postarala. Svou snahou 

po kontrole dětí tak manžel vědomě ohrozil život své nejmladší dcery. 

Jiřina se vrátila k rodině do Košína po dvou letech, čímž tedy přibylo babičce třetí 

dítě. Přibližně o rok později pak babička porodila vlastní dítě, syna Jiřího: „toho jsem 

nechtěla, ale musel bejt“. Důvodem pro to, že manžel nutil babičku mít vlastní dítě, když 

sám už měl tři, bylo jeho přesvědčení, že žena, které nemá vlastní dítě, nemůže být šťastná. 

Tři nevlastní děti nemohly podle jeho názoru babičce vlastní dítě nahradit, předpoklad byl, 

že k nevlastnímu dítěti cítí žena jiný druh lásky, nežli k vlastnímu. Žena nemající vlastní

děti byla považována za politováníhodnou osobu.207 Až mateřství zajišťovalo její začlenění 

mezi ostatní ženy a bylo zárukou určitého postavení a úcty, která se nevázala k ženě jako 

ke člověku, ale jen k ženě jako matce - a i když nešlo o skutečné chování k ženě matce, ale 

o pravidlo morálky, nebylo vhodné jej zpochybnit.208 Babiččina slova, ani jednání (o němž 

podávají svědectví ostatní zpovídaní) rozdíl mezi citem k vlastnímu dítěti a city k dětem po 

sestře nepotvrzují. Sama babička opakovaně tvrdí, že měla nevlastní „děti ráda jako svoje, 

byly jako moje a jejich děti (tedy svá vnoučata – pozn. autorky) taky“. V průběhu celé 

biografie se pak daleko víc, než rozdíl mezi dětmi vlastními a nevlastními, projevuje rozdíl 

mezi dcerami a syny, kdy babička o dcerách – a hlavně o mladší Jiřině – hovoří 

nesrovnatelně víc, než o synech. 

Svou roli při rozhodování o dítěti však musely hrát ještě další okolnosti – babička 

v této době měla na starosti domácnost, prodávání v obchodě a ještě hospodářská zvířata. 

Je velmi pravděpodobné, že se cítila maximálně vytížená, přičemž další dítě představovalo 

zátěž, kterou by jen těžko zvládala. Nezanedbatelným faktorem je jistě i fakt, že se cítila 

velmi nešťastná a do této situace, kdy celý svět viděla (podle svědectví syna Jiřího), 

v černých barvách, nechtěla přivádět další dítě. K manželovi pak cítila odpor a možné je, 

že prostě nechtěla mít dítě s ním.
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Nakonec však manželova snaha donutit babičku k porození vlastního dítěte byla 

úspěšná – babička se podřídila jeho vůli a v zimě roku 1946 porodila syna Jiřího. Ještě 

před tím však babička dvakrát (a dvakrát potom) ukončila svá těhotenství interrupcí. 

Babička tato těhotenství označuje za výsledek jeho lenosti a lakomosti  používat 

antikoncepční prostředky: „mohl používat náhradu (prezervativ – pozn. autorky), ale on 

chtěl, abych mu to prala, protože nechtěl kupovat, aby to využil, dokud to slouží, no takovej 

on byl krkatej, lakomej kde se dalo ušetřit … a sám si to nepral“, ale možná svou roli hrála 

spíše manželova snaha tímto způsobem prosadit své přesvědčení, že by babička měla mít 

vlastní dítě. Potraty se pak dají považovat za vyjádření babiččiny moci se tomuto nátlaku 

vzepřít. Potrat pro babičku znamenal možnost vyhnout se další zátěži, kterou považovala 

za nežádoucí, a zároveň možnost uplatnit v rodině vlastní moc. Z jakého důvodu nakonec 

na vlastní dítě přistoupila přesně nevím, vysvětlení však může poskytnout skutečnost, že 

interrupce byla v té době nelegální: „to bylo jenom pokoutně, k bábě, to nesměl nikdo 

vědít“, a tudíž drahé a nebezpečné. Babička, která v této době nedisponovala vlastními 

penězi, mohla být snadno k těhotenství donucena jen tím, že manžel potrat nezaplatil. 

Nezanedbatelné bylo také nebezpečí, který neodborný potrat mohl představovat, a 

následné nebezpečí trestu při zjištění jeho provedení. Praxe se však naštěstí poněkud lišila 

od snahy po kontrole\. „já jsem s tím dost zkusila. Jednou …to jsem musela až potom 

k doktorce, to snad bych vykrvácela …naštěstí to byla hodná doktorka, řekla jsem jí jenom, 

že krvácím, a to víš, ona to poznala, že je to po potratu…ona ani nevěděla, že jsem vdaná, 

a povídala: „vy holky“… si myslela za svobodna, že si od toho takhle holky pomáhaj. No a 

neříkala nic a jenom povídala: „no kdyby to zlobilo, tak přijďte“. Svou roli mohla hrát i 

skutečnost, že syna Jiřího babička čekala v roce 1946, tedy v období nadějí po skončení 

druhé světové války, která slibovala pro děti lepší budoucnost. 

V každém případě následkem nátlaku ze strany manžela ztratila babička kontrolu 

nad svým tělem, ať už při problémech při potratu, nebo při následném nechtěném 

těhotenství. Opakované neodborné zásahy s dramatickým průběhem pro babiččin 

organismus neznamenaly žádné trvalé důsledky. Nejen, že neměla problémy s dalším 

otěhotněním, ale  ani se nezdá, že by se objevily jakékoliv problémy během těhotenství. Ty 



676

nastaly až při setkání se s mocí státní zdravotnické péče v porodnici, kdy babička 

zanedbáním péče, jejíž průběh nemohla ovlivnit, nastydla a onemocněla.209

Jak vyplývá z uvedených zkušeností, všechny okamžiky, kdy babička z jakéhokoliv 

důvodu ztratila kontrolu nad svým tělem a tuto kontrolu převzal někdo jiný (ve dvacátém 

století tuto se tuto kontrolu kromě manžela snaží oficiálně přejímat už také stát210), měly 

pro babičku nepříjemné důsledky. Schopnost sama kontrolovat své tělo a mít nad sebou 

moc, se tak pro ni stala mimořádně vysokou hodnotou Tělo samo o sobě je pro babičku 

významným znakem s vypovídací schopností: „Pověz mi třeba víc o svých rodičích babi. 

No maminka byla taková kul…velká, velká byla,…tatínek byl drobnej, takovej.“ Tloušťka, 

stejně jako zdravotní problémy, jsou pro ni znakem neschopnosti jedince ovládat se a 

kontrolovat svůj život. To, že ona celý život dokázala překonávat své slabé hubené tělo a 

přes všechny negativní zásahy, které prožila, je dodnes tak zdravá a její tělo je silnější a 

zdravější než těla většiny lidí (nejen) v jejím věku, pro ni představuje silný zdroj sebeúcty. 

Při každé zmínce o sestře Josefě zdůrazňuje, že přestože byla mladší, byla silnější, což 

interpretuji jako snahu zdůraznit, že Josefa měla snazší „startovací pozici“. Naopak 

zamlčeným tématem jsou ze stejného důvodu poměrně vážné zdravotní problémy 

babiččiných rodičů, (o kterých se zmiňují syn Jiří a Marcela) – těžké astma maminky a 

migrény tatínka, která se k ideálnímu zobrazení rodičů nehodí. 

Babiččino tělo však ohrožuje stáří, proto hovoří o tom, jak jsou na tom jiní lidé hůř, 

než ona. Kamarádku z mládí identifikuje větou „to je ta na tom vozejčku“, vrací se 

k tloušťce svých dcer, zdůrazňuje, že ji vždy obdivují a chválí u doktora. Ze stejného 

důvodu zlehčuje typické tělesné změny související se stářím: „Záda mám taky kulatý, ale 

málo, a to proto, jak se dívá pod nohy, aby neupadla. To je normálka“, ale také 

nezapomene zdůraznit, že další problémy se jí netýkají „spim dobře a to je na to zdraví 

taky znát.“

Zdravotní problémy jsou pro babičku těsně spjaty s tloušťkou. Přestože se babička 

snaží být tolerantní, odpor k tloušťce, který vychází nejspíše z odporu k manželovi, který 

tlustý byl, vystupuje v jejím vyprávění velmi zřetelně. Když popisuje manželku svého 

milého Jardy, kterou jednou náhodně potkala, jako jediný argument, proč se k sobě hodili 
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uvádí, že je štíhlá. Těžko se vyrovnává s tloušťkou svých dvou dcer, kterou je možné 

v biografii označit asi za nejvíce frekventované téma. Zatímco babička, přestože „hodně 

jím a mám ráda sladký, nepřibejvám, protože mám pořád pohyb,… (a) vařím polévky kvůli 

zelenině“, dcery a zeť „dřepějí, všechno je bolí, chodí ke třem doktorům…každý má fůru 

potíží“. S odporem k tloušťce souvisí i odpor k pohodlnosti, neaktivitě: „(Jiřka – pozn. 

autorky) je taková pohodlná, mouchy snězte si mě, to zrovna ráda nemám“. Tím spíš 

babička těžce nese, že není ze strany svých dcer v tomto směru dostatečně ohodnocena: 

„(Jiřina – pozn. autorky) mi vždycky (říká – pozn. autorky) „mami, ty nejíš a proto jsi 

hubená, hubneš.“

Babiččina schopnost kontrolovat své tělo, v kombinaci s manželovou neschopností 

v této oblasti (byl tlustý, kouřil a byl alkoholik), maminčina mohutná a tatínkova drobná 

postava, a vážné omezující zdravotní problémy jich obou snad vedly ke skutečnosti, že 

babička nereprodukuje genderové stereotypy v oblasti těla. Nerozlišuje těla na slabá a 

nevypočitatelná ženská, a silná kontrolovatelná mužská211, ale prostě jen na silná a slabá, 

zdravá a nemocná. Babička zdůrazňuje při hovorech o tělesné slabosti svou hubenost, a 

nikdy své pohlaví, její zkušenost ji nedovoluje přemýšlet o ženském těle jako o slabém, ani 

o tom, že by ji nějak omezovalo. Svůj porod ani těhotenství vůbec nezmiňuje, a to i přes to, 

že porod a následná trombóza způsobila smrt její sestry a v závislosti na tom i radikální 

změnu v jejím životě. 

Děti měly díky sestřině smrti pro babičku ještě jiný význam, než pro další ženy -

byly faktorem změny, zapříčinily odvrat od „normálního vývoje“, tedy toho, co se 

v diskurzivní rovině považuje za přirozený běh života (láska, manželství, děti), a staly se 

tak stěžejním činitelem babiččiny biografie, laitmotivem dalšího životního běhu. Láska k 

dětem, schopnost jim rozumět, respekt a láska, kterou k ní děti měly, je jedním z hlavních 

babiččiných témat. Babiččina konstrukce lásky k dětem se, pravděpodobně, silně upevnila 

faktem, že sama sobě musela obhájit, že jednala správně, že neudělala chybu, když se kvůli 

nim vdala. Za jiných okolností možná málo důležitá nebo dokonce zapomenutá epizoda, 

kdy o školních prázdninách opatrovala děti sousedů, narostla do mnohem větších rozměrů 

konstrukcí o „osudu, který jí dal naučit se zacházet s dětmi, aby pak mohla dělat 

opravdovou mámu”. Její vztah dětem a vztah malých dětí k ní je pro babičku druhým 
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nejdůležitějším zdrojem sebeúcty, vycházejícím z konceptu dobré matky, tedy takové 

matky, která dětem poskytne vše, co potřebují a děti jsou při tom poslušné a dobře 

vychované.212 Babička ráda popisuje, jak to s dětmi uměla, „dítěti se musí říct věci trošku 

obaleně“, říkala jim, co je špatné „já jsem děti poučovala… vysvětlila jim to … mě děti 

poslouchaly.“ Svoje schopnosti a vztah k dětem pak vysvětluje osudem a vrozeností: „bylo 

to ve mně, že jsem měla ráda děti a snažila se jim pomáhat“, a osudem sama před sebou 

obhajuje své rozhodnutí vdát se a podřídit se genderovým očekáváním.

Babička dětem obětovala významnou část života – nešlo jen o její rozhodnutí se o 

ně postarat, a proto se vdát, ale i později se snažila zajistit dětem budoucnost – podle 

výpovědi Marcely našetřila (přes velké problémy, jimž se budu ještě věnovat) dětem 

peníze do začátku a i po odchodu z domova jim poskytovala zázemí kdykoliv to 

potřebovaly. Těžkosti, které jí to způsobovalo, ji nicméně nutily přemýšlet o možnostech, 

které by mohla dětem zajistit při dostatku prostředků: „(budoucnost – pozn. autorky) já 

jsem nemohla plánovat, protože kapsu jsem měla prázdnou“. Přesto byla vždy ochotna tyto 

těžkosti překonat, a odlišný přístup je pro ni naprosto nepředstavitelný: „já to nedovedu 

pochopit… Představ si ty bohatí lidi ve Vídni, sem dávali děti na vychování … takoví 

bohatí a do takovýhle bídy dají malinký dítě… Zároveň se zde opět objevuje genderový 

stereotyp, že je to žena-matka, pro niž je přirozené děti vychovávat a mít za ně 

zodpovědnost.213 „Ty paničky holt byly nóbl a služky asi nebyly tenkrát, to nevim.“ 

Babička tedy interpretuje zvyk odkládání dětí jako tužbu žen po větší volnosti, kterou ze 

svého pohledu odsuzuje. Posun, který nastal v zacházení s dětmi během jedné generace jí 

pak asi neumožňuje předpokládat další vysvětlení, které nabízí Lynn Abramsová, totiž že 

odkládání (může být – pozn. autorky) vysvětleno i tlakem manželů, kteří se chtěli milovat 

se svými manželkami, a domnívali se, že pohlavní styk s ženou způsobí, že se jí srazí 

mléko. Částečně může vysvětlení poskytnout i fakt, že pro některé ženy je kojením 

problémem a kojná byla lepším řešením, než tehdejší nedokonalá umělá výživa.214

Na rozdíl od neúcty ze strany manžela, k němuž babička cítila odpor, neúcta ze 

strany dětí ohrožuje její sebeúctu, která ze vztahu k dětem pramení. Projevy lhostejnosti a 

neúcty dětí k babičce se proto staly zamlčeným tématem, které bývá explicitně vysloveno 
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jen ve velmi dílčích tématech. Jedním z nich je nezájem dětí – resp. dcer, protože o zájmu 

synů ani neuvažuje, o její minulost: „Holky moje ty nevědí o mě nic, ty by to nebavilo 

poslouchat, ty by řekly: „mami, dej s tím pokoj … Zdena aby řekla: „no že tohle může 

někoho bavit … (jen – pozn. autorky) o nich, to by je bavilo! “. Přestože mladší dcera 

Jiřina, byla podle vyprávění syna Jiřího v dětství babiččiným největším mazlíčkem, 

v současnosti babička uvádí: „s nima si nemám co povídat.“ Babička při tom touží po tom, 

aby někdo věděl, co prožila, jak se obětovala, aby někdo její oběť ocenil, protože sebeúcta 

člověka se odvozuje od ocenění druhých.215

Rozdíl, který panuje mezi babiččiným vztahem k dětem jako malým a dětem 

v současnosti, se projevuje oddělováním jejich dětských osobností od dospělých; babička o 

nich hovoří jako by to nebyli stejní lidé. Aby sama sobě vysvětlila, proč se její děti chovají 

tak, jak se chovají, považuje za důležité rozlišovat, „do kterého rodu je kdo podobou“ (do 

maminčina, do malšickýho atd.). Povahové rysy dětí tak vysvětluje genetickou 

podmíněností, zděděním špatných vlastností po neoblíbených příbuzných: „já jsem je 

vůbec neměla ráda tyhle maminky příbuzný.“ Tímto způsobem slouží konstrukt biologické 

determinace jako zdroj posílení její sebeúcty, protože kdyby babička konstruovala povahy 

dětí jako podmíněné sociálně, byla by, podle genderových stereotypů, které plně 

internalizovala, viníkem jejich špatné výchovy a povah. A to by se neslučovalo s její 

sebeúctou vycházející z konstrukce sebe jako dobré matky.216

POVÁLEČNÝ VÝVOJ

Rok 1945 nepřinesl pouze zkázu nacistické totalitě, znamenal východoevropský 

nástup totality nové, jež byla až doposud omezena Evroasijským prostorem Sovětského 

svazu a bezprostředního okolí.217 Bipolárně rozdělený svět pro mnohé přestavoval jasně 

čitelné souřadnice: zde jsme my hodní, tam je zlo; přičemž každá strana si osvojovala 

právo určit kdo je a kde se nachází zlý protivník. Mír, nebo spíše neválku, mezi velmocemi 
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a jejich spojenci, popř. satelity, udržely jen omezené možnosti vést válku na celosvětové 

úrovni  a strach z nových nukleárních zbraní.218

Babička zažila konec války v Košíně, a přestože tato změna jistě nemohla být 

bezvýznamnou událostí, v babiččině biografii o ní není jediná zmínka, na rozdíl od událostí 

týkajících se rodinného života, které lze datovat do tohoto období (potraty a navrácení 

malé Jiřiny k rodině). V biografii se neobjevuje ani téma, které bývá ženami v tomto 

období často zmiňováno – totiž strach ze znásilnění ruskými vojáky. Z vyprávění Marcely 

však vím, že babiččina sestra Josefa vzpomínala, jak se ona, jako ještě svobodná žena, před 

vojáky ukrývala. Jiří si zase pamatuje babiččino srovnávání ruských vojáků a nacistických 

okupantů přicházejících nakupovat do manželova obchodu v Košíně – Němci z něj 

vycházejí jako výrazně ukázněnější a solidnější zákazníci.

Československo se následkem své geografické polohy dostalo jedním „drobným“ 

politickým rozhodnutím do sféry vlivu Sovětského svazu,219 jehož vládnoucí ideologie se 

ukázala v mnohém nebezpečnější, než nacismus, již proto, že proti ní chyběly obranné 

mechanismy. Její nebezpečí si, jak již bylo výše řečeno, neuvědomovali mnozí převážně 

levicoví čeští a slovenští intelektuálové. Další nebezpečí představovaly myšlenky, jimiž se 

komunismus navenek prezentoval, a které nemohly v poválečné Evropě nenalézt odezvu. 

Princip sociální rovnosti působil ve zničeném světě, jejž čekaly ostatně další krize, 

neodolatelným způsobem.220 Důsledky si v počátku uvědomovali jen nemnozí. Konec 

války a rozpory mezi spojenci ukázaly, že demokratizace stalinského Ruska neproběhne 

podle představ západních politiků, mezi něž můžeme zařadit Edvarda Beneše, stejně jako 

F. D. Roosevelta. Naopak, po určitém uvolnění v době velké vlastenecké války došlo 

v Rusku k dalšímu utužení režimu.221 Skutečnost, že československá vláda, vracející se do 

vlasti přes Rusko, plně akceptovala principy Košického programu, vycházejícího z 

programu KSČ, předznamenávala další vývoj. Omezený prostor Národní fronty, 

neschopnost demokratických politiků, postupné ovládnutí mocenského aparátu státu 

komunistickou stranu, stejně tak i přímá podpora této strany Sovětským svazem, předurčily 

výsledek mocenského zápasu, jenž vyvrcholil v únoru 1948. Současná bádání ukazují, že 

KSČ byla na případnou politickou krizi pečlivě připravována, což se pak v událostech 
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roku1948 jasně projevilo. Pro armádu, státní bezpečnost a další složky státního aparátu, 

které mohly ovlivnit zápas o moc, byly vypracovány přesné směrnice, zaručující převahu 

KSČ nad ostatními politickými subjekty.222

Babiččina zkušenost ukazuje tuto politicko–teroristickou praxi v lokálním měřítku. 

Hovoří o podobě voleb v Košíně, pro něž byla ustanovena komise složená ze subjektů, u 

nichž se dala očekávat minimální zkušenost s věcmi veřejnými, naprostá politická 

neangažovanost a zároveň vysoký stupeň závislosti na režimu „mě tam hodili, Jiřinu 

Turkovou ... prostě přišli na takový ... já byla v tom obchodě zaměstnaná to bylo jediný 

moje obživa. A takže jsem musela jít ... protože... když někdo něco odřekl, tak ho zavřeli a 

vymysleli si něco na něj, že něco provedl. Takže když jsem se bála kriminálu, že bych 

odešla od rodiny, od dětí, tak …nezbývalo mi než tam jít”. Z babiččina vyprávění vyplývá, 

že v této době byla pravá povaha režimu části obyvatel už zřejmá - manželův obchod už 

byl v této době znárodněn, panovala atmosféra strachu. Přestože babička není dnes 

schopná identifikovat, jednalo-li se o volby v roce 1946, nebo o volby v létě 1948, podle 

jejího popisu kontextu se přikláním spíše k druhé možnosti. Přestože volby v roce 1948 

nemohly zvrátit převzetí moci komunistickou stranou v únoru téhož roku, z důvodu 

legitimizace režimu bylo potřeba komunistům zajistit suverénní vítězství. Proto byl 

výsledek voleb pojištěn manipulacemi s volebními lístky: „Jak lidi přinesli ten volební 

lístek, tam bylo víc, asi dvanáct (kandidátů – pozn. autorky) a z těch se vybralo. Takže to, 

když škrtnul, takhle – neškrtnul celý jméno, aby nebylo k přečtení, třeba nebylo na konci, 

že nebylo doškrtnutý „a“, tak my jsme museli uznávat, že ten lístek platí, protože „on si to 

splet, on to nechtěl přeškrtnout, to by to přeškrtnul celý” 

Zápas o demokracii v Československu měl z tohoto pohledu pouze jeden logický 

výsledek - po šesti letech nacistické diktatury a krátkého intermezza omezené demokracie 

vítězství nové, z východu importované ideologie, jíž však do života uváděli její domácí 

vyznavači.223 Pro babiččin život mělo vítězství komunismu ambivalentní důsledky. 

Babiččina kamarádka Marta Punčochářová byla uvězněna, protože její manžel vyvíjel 

odbojovou činnost a při zatýkání utekl za hranice. Marta byla pak zavřena namísto něj, 

byla oddělena od dítěte, kterého se museli ujmout příbuzní, a pobyt ve vězení jí natolik 

podlomil zdraví, že zakrátko po propuštění na amnestii v roce 1960 zemřela. Babička tento 
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případ v biografii připisuje nacistům, z průběhu případu i z potvrzení Jiřího je však 

zřetelné, že se odehrál až za komunistické totality. Připsání této události nacistům je možné 

vysvětlit jak prostým selháním paměti, tak i (vědomou či nevědomou) snahou dát vinu za 

krutost cizím nepřátelům namísto vlastních spoluobčanů. 

Babiččiny rodiny se dotkly i další průvodní znaky komunistické totality -

znárodňování a združstevňování. V jistém slova smyslu však důsledky těchto v principu 

negativních zkušeností byly pro babičku jako ženu přínosné. Znárodnění manželova 

obchodu a jeho přičlenění k jednotě jí dalo finanční nezávislost na manželovi; jako 

prodavačka ve státním podniku měla pak díky tomuto kroku zajištěn nárok na důchod a tím 

i naději, že časem bude moci od manžela odejít. Pozdějším odchodem z Košína do Tábora 

a babiččiným zaměstnáním v továrně na knoflíky se přidala i nezávislost sociální. 

Nezávislost na druhých se pak stala pro babičku hodnotou, jejíž zachování prosazuje až do 

extrému - jí není nutné pomáhat, to ona bude pomáhat ostatním. Nezávislost, soběstačnost 

a schopnost pomáhat je pro babičku třetím nejdůležitějším zdrojem sebeúcty, který se v 

životě projevuje odmítáním jakékoliv podpory a pomoci (finanční, materiální i 

organizační) a v biografii například nepochopením nad jednáním jiných osob, kterým 

závislost nevadí: „(do Klubu Českých turistů – pozn. autorky)se tlačily ... i ženský, který už 

nemohly a museli jim i nést batoh. Já bych  takhle nabyla, když bych věděla, že zdržuju.” 

Zatímco v západní Evropě se po válce rozmohl nový trend - velká sňatečnost 

v nízkém věku, založená na milující se dvojici, která si má rozumět v sexuální, citové i 

intelektuální oblasti, při výchově dětí, finančním hospodařením a při práci v domácnosti, -

zajištěný uznáním rodiny v Evropských ústavách224, Československo se pod vlivem 

sovětského modelu vyvíjelo jiným směrem. Tvrzení Aleny Wágnerové, že až válečná 

situace, kdy byly ženy povinny pracovat nebo byly totálně nasazeny, předznamenala i 

pracovní zrovnoprávnění žen v poválečném Československu“, sice neilustruje poměry, se 

kterými se babička před válkou setkávala, nicméně další část tvrzení, že tyto ženy zůstaly 
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velice často v zaměstnání i po válce a v roce 1948 se k nim…připojila další skupina žen 

nastupujících z domácností, nepochybně podle babiččiny zkušenosti platí.225

KOMUNISTICKÁ TOTALITA

V Československu bylo postavení žen ovlivňováno aktuální politikou komunistické 

strany. V socialistické teorii byl „stupeň emancipace ženy měřítkem všeobecné 

emancipace společnosti.226 Emancipace žen, stejně jako celého lidstva může, podle 

marxismu, spočívat jen v celkové změně společenského řádu. Centrálním místem 

uskutečnění ženské emancipace se v marxistické teorii stala ekonomická oblast produkce a 

trhu práce. Marxistický model ženské emancipace se ovšem během čtyřiceti let své 

realizace proměňoval. Ve vývoji socialistického modelu tak můžeme rozlišit tři období, 

která se od sebe liší různými přístupy k řešení ženské otázky a dynamikou vývoje, byť 

nejsou přesně ohraničena a jedno přechází plynule v druhé. Nicméně při pohledu na život 

žen za socialismu je nutné rozlišovat mezi ideologií totalitní moci a žitým světem.227

50. léta

První období komunistické totality, obecně nazývané jako stalinismus, je 

charakteristické naprostým podřízením se SSSR a proklamovaným principům komunismu, 

včetně doktríny permanentního ohrožení, vyvolávající potřebu restrukturalizovat těžký 

průmysl a naprosto politicky neutralizovat vlastní obyvatelstvo. Rok 1948 znamenal sice 

pro české komunisty uchopení moci, ale nakonec také postupnou ztrátu masové podpory 

obyvatelstva. Represe na obyvatelstvu, (ale také poznání dalších praktik socialistické 

totality), které byly prováděny napříč celým politickým a sociálním spektrem, znamenaly 

ve svém důsledku nejen diskreditaci osob reprezentující komunistickou moc, ale i 
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diskreditaci principů komunismu jako takových.228 Výše popisované babiččino rozhořčení 

nad praktikami komunistů při prvních volbách (v roce 1948) relativizuje její mimovolné 

přiznání, že oni komunisty taky volili, i když jen „protože jsme je neznali a nevěděli jsme, 

co je komunismus. A když už jsme ho ochutnali, tak jsem věděli, co to je. Byli by páni a 

kmáni, jak je vidět. Páni si sobě dali, a my jsme … dole se jen živořilo”. I v případě odporu 

k totalitní ideologii tak vyplouvá na povrch babiččina frustrace z celoživotního nedostatku 

materiálního zabezpečení, které se projevuje neodsouzením perzekučních praktik, ale spíše 

každodenních důsledků neúspěšné hospodářské politiky státu, v kombinaci s praxí „někteří 

jsou si rovnější.“229 Politické procesy 50. let sice zastrašily obyvatelstvo, neodůvodnily  

však před ním propad životní úrovně. Orientace na těžký průmysl a výrobu zbraní brzy 

odhalily omezené kapacity pracovních sil.230

Direktivně řízená ekonomika hledala řešení v zapojení žen do výroby a z ideje 

osvobození ženy se v období stalinismu stalo pouhé využití ženské pracovní síly jejím 

zařazením do pracovního procesu. Ženská otázka tímto krokem byla oficiálně vyřešena a 

přestala existovat. Zaměstnanecká role ženy byla v oficiální doktríně chápána jako 

primární, mateřská jako sekundární, ideálem výchovy dětí byly týdenní jesle a školky, 

které ovšem společností nebyly pozitivně přijímány.231 Některé další myšlenky osvobozené 

domácnosti však znamenaly pro babičku velké ulehčení - zaznamenala školní jídelny, kde 

děti dostaly oběd, a i když stejně vařila každý den večeře a obědy pro dospělé, znamenaly 

pro ni školní jídelny úlevu. 

Tím, že státní instituce převzaly některé z tzv. tradičních ženských povinností232, 

bylo ženám umožněno větší pracovní nasazení, které bylo vynucováno i faktem, že mzdy 

byly politicky vyměřovány na tak nízké úrovni, že výdělek žen se stal nezbytnou součástí 

rodinného příjmu.233 Ženská pracovní síla byla využívána na ty nejnižší pracovní pozice, 

které byly také nejméně pracovně ohodnoceny. Babička natolik přijala hodnotový žebříček 

genderového systému, že fakt, že ji propustili z práce v důsledku modernizace pracoviště a 
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zavádění strojů „které spíš obsluhovali mužský“, považuje za naprosto samozřejmý.234

Minimální ohodnocení pracovních pozic, na něž byly umísťovány ženy, vyvrací tvrzení, že 

v každodenní praxi zapojení žen do pracovního trhu přineslo nezávislost na partnerovi a 

s ní i předpoklad rovnocenného partnerství.235 Přestože babičce zaměstnání přineslo vlastní 

finanční příjem, stále s ním zdaleka nevystačila pro zajištění rodiny, a to ani při svém 

plném pracovním nasazení v rámci volného času. Jaký vliv na tuto situaci měla měnová 

reforma v roce 1953 nelze zjistit, protože se o ní babička vůbec nezmiňuje. Je ale 

pravděpodobné, že přestože babiččina rodina ještě v této době žila do značné míry 

z výsledků vlastního hospodářství, celková ekonomická krize se v rodinném rozpočtu 

nemohla neprojevit.

Zatímco babička věnovala rodině a domácnosti celý svůj plat a téměř veškerý svůj 

čas, manžel na rodinné potřeby věnoval jen část svého platu, a to ještě tak malou, že 

babička měla problémy s penězi vyjít. Přesto byl jeho příspěvek do rodinného rozpočtu 

větší, než celý její plat, a tak mu umožnil činit si nárok na označení za živitele rodiny.236

Babička si uvědomuje absurditu jeho představy, „že on mě živí“, za daných podmínek, kdy 

ve společnosti neexistovala ani diskurzivní podpora rovného odměňování, však nedokázala 

dosáhnout změny. „Živořila jsem při něm, furt jen živořila“. Peníze jsou pro babičku 

opravdu bolavým místem a i výpověď jejího syna Jiřího, mého otce, potvrzuje, že jejich 

rodina následkem manželových investic do vlastních zájmů a potřeb zápasila 

s nedostatkem víc, než další rodiny, které Jiří znal. Přesto se babička nedokázala vzepřít 

poslední křivdě, kterou na ní manžel ještě spáchal - falešnému dluhu, který „vyrobil“ při 

rozvodu a jejž musela splácet. Následkem toho se její finanční situace nezlepšila ani po 

rozvodu, kdy nedostatek peněz zastiňuje i babiččinu duševní úlevu „A když jste se babi 

potom rozešli, tak co to znamenalo pro tebe? Co to znamenalo pro mě? Já bych ti dala 

přečíst, když jsme se rozvedli, jakej jsem byla žebrák.“ Další nevýhodu pro ni znamenalo, 

že když manžel krátce po rozvodu zemřel, ztratila babička nárok na vdovský důchod. O 
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palčivosti finančních problémů svědčí fakt, že babička přemýšlí o ztrátě peněz ve chvíli, 

kdy setrvání ve svazku vnímala jako nesnesitelné: „já bych tady možná ani nebyla“.

Některé badatelky zabývající se postavením žen ve dvacátém století, uvádí, že ženy, 

které byly po nástupu socialistického režimu zařazeny do pracovního procesu, nevnímaly 

tuto událost jako „nahnání do fabrik“, ale že zaměstnání pro ně představovalo zdroj hrdosti 

na své schopnosti, i hmotný užitek.237 Jak Pavla Frýdlová uvádí, pro generaci žen 

narozených ve dvacátých letech bylo charakteristické poválečné budovatelské nadšení se 

zrychleným studiem, brigádami mládeže a podobně.238 Z babiččiny biografie žádná z 

těchto skutečností nevyplývá. Zaměstnání pro babičku nepředstavovalo seberealizaci, ale 

pouze prostředek k získání peněz. Bylo jí jedno, co dělá, důležité pro ní bylo, že to přináší 

peníze. „mě se zalíbilo všechno, jen když jsem věděla, že budu zaměstnaná brát peníze”. 

Zastávala samá nekvalifikovaná a špatně placená místa, jak odpovídalo jejímu vzdělání. I 

tady se však projevil její genderově rozdílný přístup k práci – zatímco pro ženu přijímala 

babička nekvalifikovaná místa jako samozřejmost, podle výpovědi Jiřího se styděla, když 

byl její manžel zaměstnán jako uklízeč!239 Babiččiny proklamace o její ochotě dělat 

cokoliv se však omezují na manuální práci. Od práce spojené s věcmi, které neměla ráda, 

odešla. Když tak její manžel zřídil hospodu a ona v ní měla pomáhat, našla si práci 

v PALu.240

Práce je v každém případě pro babičku vysokou hodnotou, ať placená, nebo 

neplacená. Jen těžko však doceňuje některé druhy nemanuálních činností. Svou švagrovou, 

Marii Uhlířovou z Borkovic, která byla vyučená jako švadlena a svou profesí se živila, 

dokud se nevdala a nezačala pomáhat na hospodářství babiččiných rodičů, prezentuje 

babička jako trochu línou. „Ona chtěla do Borkovic, protože (v Lomu – pozn. autorky) bylo 

taky plno práce, takže se furt jen dělalo a dělalo, jo, nebyla na to zvyklá.“ Ve skutečnosti 

byl důvod odchodu Marie Uhlířové a Františka z hospodářství, jehož následkem byla 
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nutnost odevzdat majetek rodičů družstvu, jiný. Babiččini rodiče odkázali chalupu nejstarší 

dceři Anně, a to přesto, že Marie s Františkem už investovali své peníze do přestavby. 

Prostředkem vlastní realizace se práce pro babičku stala až v důchodu, když byly její 

životní potřeby zajištěny jinak. Práce pro ní dnes znamená možnost být užitečná své rodině 

a  naplňovat  to, co považuje za svůj úkol na světě. Zároveň práci chápe jako prostředek 

disciplinace těla – pomáhá jí udržet se v kondici.

Co se týče rodinné politiky, období padesátých let je charakterizováno rigidním 

uplatňováním ideologických zásad, jimž se život má přizpůsobit. Rodina byla podporována 

spíše v úrovni proklamací, než ve skutečné politice. Typickými znaky rodinného chování 

této doby byl nízký sňatkový věk, nízká kvalifikace, plná zaměstnanost, nedostatečná 

antikoncepce, nucené sňatky a rozvodovost.241 V roce 1951 začal v ČSR platit zákon o 

rodině který obě pohlaví důsledně zrovnoprávnil a muž už nebyl označen za hlavu rodiny 

Také se změnila právní úprava vlastnictví - po roce 1949 získala žena právo spravovat svůj 

majetek. Standardem se stalo také společné vlastnictví manželů, na rozdíl od dřív, kdy byly 

majetky častěji oddělené než smluvně spojené.242 Zatímco zde představený model 

rodinného chování na babiččinu rodinu platil - dcery se vdávaly mladé, jedna z nich byla 

těhotná a vzdělání neměly děti skoro žádné (o jiném vzdělání než vyučení se vůbec 

nehovořilo), zrovnoprávnění manželů proběhlo – alespoň v jejich případě - pouze v rovině 

teorie. Babička několikrát hovoří o tom, že v rodině vládl manžel „Co on řek, to muselo 

platit. Moje slovo neplatilo nic.“. Implicitně však z rozhovorů vyplývá něco jiného, což 

potvrzuje to i výpověď jejího syna Jiřího, mého otce, že babička si uměla prosadit svou, 

když to potřebovala. Kombinovala při tom přímé vykonávání moci:„tak jsem se s nim 

potom pohádala“ se strategií podřízeného243: „No a s těma dětma…já jsem jim nesměla nic 

koupit, já když jim něco koupila,…když nebyl doma, aby to neviděl“. Společenské 
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konvence ji však nutí stavět se do role dobré ženy244, proto v rozhovoru tvrdí, že se 

„snažila nedat najevo, že ho nesnáším“, tvrdí, že se nehádala, „protože by to pak bylo 

hrozný“ a snažila se všechno vydržet. Podle výpovědi Jiřího se manželé hádali dost často, 

ale kdyby se babička nepřekonávala, hádali by se ještě víc a častěji. 

Společenské konvence nedonutili babičku k plné poslušnosti, je však možné, že jí 

zabránili v dřívějším osvobození z nešťastného manželství. Babička v biografii opakovaně 

uvádí, že od počátku manželství plánovala nechat se rozvést ve chvíli, kdy z domova 

odejde poslední dítě. Z výpovědi Marcely však vyplývá, že babička se možná chtěla nechat 

rozvést mnohem dřív - ve chvíli, kdy už na ní děti nebudou bezprostředně závislé. Tuto 

myšlenku však těžce nesl syn Jiří, který se styděl mít rozvedené rodiče, což relativizuje 

výše uvedené tvrzení Nesládkové, že rozvody se pro toto období staly běžným jevem.

Koresponduje s několika babiččinými předchozími rozhodnutími, že se opět rozhodla 

podřídit své štěstí zájmům dětí a rozvedla se až ve chvíli, kdy měl Jiří svou vlastní rodinu. 

V biografii pak babička hovoří o tom, že nesouhlasí s rozvody a dělením dětí, což opět 

potvrzuje mou interpretaci uvedenou výše, že štěstí dětí je babičkou chápáno jako 

důležitější, než štěstí dospělých. To, že se Jiří po několika málo letech svého manželství 

sám rozvedl, je možné připsat jak změněné společenské situace, kdy se rozvody staly 

opravdu běžnými, tak faktem, že on jako muž neměl podle genderového systému povinnost 

upřednostnit zájmy dětí nad svými.245

Dalším jevem, jehož počátek spočívá v období 50. let, jet je model dvoudětné 

rodiny.246 Tento model, který u nás přetrvával celé období totality minimálně v diskurzivní 

rovině, se v babiččině okolí téměř neuplatnil: ona sama měla děti čtyři, její děti 1, 1, 2 a 4 

vlastní děti. Diskurs o dvoudětné rodině ji však zřejmě ovlivnil na tolik, že ji udivuje, když 

se někdo z cizích lidí tomuto modelu vymyká. Na náhodném setkání s manželkou svého 
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milého Jardy, kterého šedesát let neviděla, vzpomíná: „říkala, že … měli tři děti spolu, to 

mě jako překvapilo. Já myslela, že budou mít jen dvě a oni měli tři…“

Konec prvního období totalitního státu je v oblasti rodinné politiky spojen s diskusí o 

potratu. V roce 1956 se začaly objevovat argumenty, že není hodno socialistické ženy, aby 

se uchylovala k ilegální a pro její zdraví nebezpečné pomoci. Debata o potratech skončila v 

roce 1958, kdy potratový zákon  vstoupil v platnost.247 Pro babičku už tento krok ztratil 

význam, nicméně hypoteticky by pro ni znamenal významné ulehčení situace. Přestože 

praxe v této oblasti se za svobodnou pokládat rozhodně nedala, oproti situaci, v níž se 

nacházela babička v době po svatbě, by znamenala pravděpodobně možnost svobodněji 

nakládat se svým tělem. Přestože je častým argumentem, že potrat byl ve společnosti, kde 

bylo obtížné sehnat spolehlivou antikoncepci, jednoduchým řešením situace 

prostřednictvím potenciálního ohrožení zdraví ženy, babiččina zkušenost s potraty 

nevychází z nedostatkovosti antikoncepce, ani její finanční nedostupnosti, ale z neochoty 

manžela ji používat. Navíc, jak je za babiččiny zkušenosti jasně patrné, potraty byly 

běžnou praxí už v době před zavedením zákona, jen byly spojeny s mnohými dalšími 

nepříjemnostmi, jejichž důsledky nesly opět  převážně ženy.

60. léta

Během šedesátých let docházelo k odklonu od plané demagogie k reflexi žité 

skutečnosti. Byla umožněna veřejná polemika o nefungování služeb, které měly z ženy část 

domácích prací sejmout. Přestože se ukázala nefunkčnost marxistického modelu 

osvobození ženy, nenastala společenská debata o novém rozdělení prací v rodině. 

Nerovnost panovala i ve sféře placené práce, kde se projevovala hlavně rozdílnou výší 

mezd a pozic. Přetížení a diskriminace žen se v diskurzivní rovině zakrývalo 

vyzdvihováním jejich pracovitosti, která byla ostatně vždy vnímána jako vysoce pozitivní 

hodnota, pocházející z mnohem staršího ideálu ženy. V druhé polovině šedesátých let se v 

souvislosti s úvahami o nutné reformě hospodářské politiky objevuje i otázka ekonomické 

efektivity práce vdaných žen-matek s tím, že náklady na dětská zařízení často převyšují 
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ekonomický efekt ženské práce. Možnost rozdělení práce v rodině mezi muže a ženu byla 

chápána jako kontraproduktivní, protože by tím byla znehodnocena i pracovní síla muže, a 

místo toho je navrhováno řešení pomocnicemi v domácnosti pro vysoce kvalifikované 

ženy.248

Babičku zastihl přelom padesátých a šedesátých let v době, kdy byly děti už téměř 

dospělé, nejstarší dcera už byla vdaná a další dvě děti se na sňatek připravovaly. V 

publikacích, věnujících se této době z pohledu sociologického, je popisováno rodinné 

chování lidí v rovině uzavírání sňatku a porodnosti, ale o trendech týkajících se střední a 

starší generace, k níž se babička začínala řadit, se nedovídáme téměř nic. Témata uvedená 

v této části práce by se měla vztahovat spíše na babiččiny dcery, které měly bezprostředně 

po svatbě děti. Vzhledem k tomu, že se babička začala výrazně angažovat v péči o 

vnoučata, však lze některé z uvedených jevů vztáhnout i na ni. Také nejmladší babiččin 

syn Jiří v této době teprve dokončoval povinnou školní docházku a odcházel do učení, a 

tak i jeho prostřednictvím zůstávala babička více v pozici matky, než babičky. Navíc v této 

době zemřel babiččin otec, majetek jejích rodičů byl združstevněn a babička si k sobě 

vzala svou maminku, „babi lomskou“, která ve svém věku také vyžadovala určitou, i když 

ne velkou, péči.

Díky těmto dvěma skutečnostem zůstávala babička plně pracovně vytížená v rámci 

dvojí zátěže,249 a stále téměř neznala volný čas nebo zábavu. Vrchol zábavy pro ni byla 

procházka, ale „na procházku zbyla jedině neděle odpoledne,“ a podle svědectví Jiřího 

také kino, kam ráda chodívala a o němž ráda hovořila. V samotné babiččině reflexi se však 

tento druh povyražení neobjevuje, což si vysvětluji faktem, že kino pro ni znamenalo 

v podstatě z nouze ctnost a seberealizace, jíž se budu věnovat později, jej v biografii 

překryla.

Podle tvrzení Jiřiny Šiklové, v souvislosti se zvýšením produktivity práce a 

přibýváním pracovních sil nastala situace, kdy bylo možné ženskou pracovní sílu ze

zaměstnání propustit.250 Zároveň se na pediatrickém kongresu v Bratislavě v roce 1961 
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poprvé diskutovalo o problematice dětské psychické deprivace, socializačních poruchách v 

souvislosti s nemožností navázat pevný emocionální vztah k druhé osobě, jak se to 

projevuje u dětí v ústavní péči, případně celotýdenních zařízeních. Tak se oklikou přes 

dětskou otázku přistoupilo k postupnému zhodnocování mateřské funkce ženy 

prodlužováním mateřské dovolené z původních čtrnácti na šestadvacet týdnů a zavedením 

mateřského příspěvku.251

V babiččině rodině se však objevil ještě další model, který v diskurzu vztahujícímu 

se k tomuto období nezaznívá – babiččina dcera Jiřina, kromě velmi krátkého období po 

skončení povinné školní docházky, do zaměstnání vůbec nechodila a zůstala se dvěma 

dětmi v domácnosti: „v sedmnácti se vdala, pak měli ty děti, do práce chodit nesměla, 

manžela měla strašně žárlivýho, tam by byli mužský, ta se nesměla na nikoho ani podívat.“

Neznáme náhled Jiřiny na tuto skutečnost, ale babička ji interpretuje jednoznačně: „Ona 

měla Jiřka tak pohodlnej život …ona byla u nás imrvere, měla to dítě malinký, ráno se 

vyspalo, ona ho oblíkla a šla sem.“ V porovnání s babiččinou zátěží se každý jiný způsob 

života musel babičce jevit jako příjemný, a to i přes to, že sama pohodlností opovrhuje. 

Toto opovržení však pro ni může být pouze způsobem, jak se vyrovnat s faktem, že 

pohodlí sama vlastně nikdy nezažila, a způsobem, jak po něm netoužit.

Vrcholem tohoto období byl asi pro babičku jeho závěr, kdy se s manželem a Jiřím 

přestěhovali do domu, v němž babička dodnes bydlí a jenž museli „trošku přebudovat“ –

ve skutečnosti dům zcela přestavěli včetně přístavby patra. Přestavba domů patří 

k babiččiným zamlčeným tématům. Po přestěhování do Tábora babička bydlela postupně 

ve čtyřech různých domech, jež podle svědectví Jiřího její manžel koupil, s rodinou 

přestavěl a pak prodal. Pro babičku to mělo dva důsledky - prvním je skutečnost, že se na 

přestavbách podílela fyzickou prací a vkládala do nich svůj čas a energii. Druhým 

důsledkem bylo, že manžel věnoval peníze do kupování a přestaveb nemovitostí namísto 

do rodinného rozpočtu, „takže jsem živořila“. Nedá se totiž říct, že by rodina z těchto 

investic něco měla – v závěru děti ani babička nedostaly ani nemovitosti, ani peníze 

z jejich prodeje. Předpokládám proto, že téma přestaveb je pro babičku natolik nepříjemné, 

že se jej snažila potlačit a kromě jedné výše citované zmínky jej vůbec nezmiňuje.
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Babička se v tu dobu starala nejen o svou matku – „babi lomskou“, která „byla tam 

na dvoře, potom tam bylo to uhlí…ale byla tam velice spokojená, moc se jí tam líbilo“, ale i 

o matku manžela, „babi košínskou“, chodila pracovat „na dvě směny“ do továrny PAL a 

ještě vypomáhala s vnoučaty „(Jiřinka – pozn. autorky) … u nás spala kolikrát…ona by 

snad u mě byla každou sobotu…a…Zdeny Járu jsem taky vozila v kočárku, ... ježiš já jsem 

se naopatrovala, na všech dětech a všech vnoučatech jsem měla podíl.“

Normalizace

Pražské jaro skončilo okupací Sovětskými vojsky a jejich satelitů dříve, než se mohly 

projevit hluboké rozpory mezi tou částí strany, která, přinucena okolnostmi, usilovala o 

reformy, a obyvatelstvem, žádajícím demokratické volby, svobodu slova, možnosti volně 

cestovat do ciziny a bez překážek podnikat. Nelze pochybovat o omezené vůli reformních 

komunistů účastnit se aktivně na hlubších proměnách společnosti. Úloha vládnoucí strany, 

včetně hospodářského direktivismu, měla být zachována. 

Normalizace, z historického hlediska a ve smyslu komunistické praxe, znamená 

přirozený vývoj, nad nímž se nelze pozastavovat. Pouhým detailem zůstává skutečnost, že 

ji do života uvedl Alexandr Dubček, jeden ze symbolů Pražského jara; že prezidentem 

zůstal člověk, z jehož jménem se pojila představa o lepší a svobodné společnosti; a že 

aktivním vykonavatelem a nakonec i přímo symbolem normalizace, se stal Gustav Husák, 

sám v padesátých letech poznamenaný krutostí režimu, kterému nakonec na počátku let 

sedmdesátých pomáhal znovu upevňovat moc a propůjčil mu i svým jménem určitou míru 

vnitřní legitimity.252

Poučením z krizového vývoje se pro komunisty stalo vědomí, že nemohou bez 

jakýkoliv zábran zanedbávat životní úroveň obyvatelstva. Od sedmdesátých let se proto 

ekonomika zaměřila na uspokojování potřeb všech vrstev obyvatelstva. Ale i to se 

z dlouhodobého hlediska ukázalo nad možnosti socialistického hospodářství. Mezi 

obyvatelstvem a stranickými strukturami, reprezentujícími a vykonávajícími moc ve státě, 

se prohlubovala propast, kterou se již nepodařilo překlenout. Zůstává otázkou, zda to bylo 
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ještě možné, a zda k tomu existovala z obou stran vůle. Pasivita obyvatelstva se 

vykupovala nepsanou dohodou, jejíž podstata spočívala v nevměšování se do soukromí 

běžných lidí. Třídní teror let padesátých nebyl již možný. Přesto nelze bagatelizovat míru 

represí proti těm, kdo se postavili na odpor. Jejich statečnost vynikne o to více, když si 

uvědomíme, že se režimu za pomoci propagandy dařilo dlouho dezorientovat značnou část 

veřejnosti. Šířením necenzurovaných informací za pomoci rozhlasových stanic Svobodná 

Evropa a Hlas Ameriky se částečně dařilo prolamovat zeď, v níž žili obyvatelé 

Československa.253

S trváním normalizace se shoduje třetí období vývoje postavení žen za socialismu. 

Přestože v západní Evropě nastal pokles porodnosti i sňatečnosti a základní jednotkou 

společnosti se stal jedinec, ne rodina,254 v Československu se míra sňatků opět zvýšila. I 

další rysy – velká rozvodovost, velká míra potratů a apod. byly obdobné, jako v 50. letech. 

Podle Aleny Wagnerové je toto období dále charakterizováno naprostou stagnací ve vývoji 

a reflexi ženské otázky, jejímž důsledkem bylo vyrovnání míry ženské emancipace mezi 

Západem a Východem. Jestliže na konci šedesátých let měly české a slovenské ženy před 

ženami na Západě přibližně dvacetiletý předstih v úrovni emancipace, pak během období 

normalizace tento předstih ztratily a úroveň mezi nimi se v podstatě vyrovnala.255 Jak 

vyplývá z babiččiných zkušeností uvedených výše, zapojení do pracovního procesu mohlo 

pro ženu z hlediska emancipačního znamenat jen málo ve chvíli, kdy nebyla systémově 

zajištěna skutečná rovnoprávnost. Ekonomická nezávislost či emancipace totiž ještě 

neznamená genderovou rovnost nebo odstranění patriarchálního myšlení a stereotypů.256

Na druhou stranu se tato nesystémovost projevila v babiččině případě během normalizace 

pozitivně – přes prohlášení Wágnerové o stagnaci vývoje emancipace, byla babička teprve 

teď schopna naložit se svým životem relativně podle své vůle a získat moc sama nad 

sebou. 
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Babička se hned na počátku tohoto období rozvedla. a rozhodla se už nemít žádného 

partnera: „už jsem nechtěla žádnýho chlapa ani vidět… Měla jsem tohohle plný zuby“. 

Rozvod pro ni znamenal duševní úlevu, ale také finanční potíže, které jen těžko 

překonávala, a o nichž už jsem pojednávala. Nějakou dobu po rozvodu ještě pokračovala 

v nastaveném tempu života – pracovala, starala se o vnoučata, pak se však její tempo 

mohlo uvolnit a babička se ve svých padesáti pěti letech mohla konečně začít věnovat 

sama sobě. 

Přestože ve svých čtyřiapadesáti letech měla v roce 1976 nárok odejít do důchodu, 

nevyužila této možnosti a v soulady se svými hodnotami, mezi nimiž je pracovitost jednou 

z nejvyšších, zůstala v zaměstnání. V souladu s další vysokou hodnotou – tedy kontrolou 

těla - si našla koníček, který uspokojoval její potřeby, dával jí možnost naplnění a zároveň 

jeho provozování nebylo mimo její finanční možnosti. Tímto koníčkem byla turistika a 

členství v Klubu českých turistů, „to nejkrásnější v životě! Do činnosti klubu se zapojila i 

aktivně – dlouho dělala vedoucí, plánovala trasy výletů, „v sobotu třicet pět, v neděli jsme 

šli dvacet a vždycky se říkalo: „co když bude pršet?“ a my řekli „za každého počasí“. 

Turistiku babička jednoznačně označuje za to nejlepší, co ji v životě potkalo. Na turistice 

navázala přátelství, která jí téměř celý dospělý život chyběla. Chodila třicet let, od roku 

1977, do roku 2007, kdy ve svých 85 letech přestala - pětikilometrové okruhy do turistiky 

odmítá počítat, „to je spíš procházka“. Ale i nadále „strašně ráda chodím…strašně mě to 

baví… je to moje zábava…a ani déšť mě od procházky neodradí“.

Turistika pro babičku nepředstavuje jen zdroj zábavy, ale je také dalším zdrojem 

sebeúcty – těsně spjatým se schopností kontrolovat své tělo, kterou však ohrožuje stáří. Její 

pýcha na své schopnosti se i tady projevuje zdůrazňováním toho, jak jsou na tom ostatní 

hůř: „Já jsem z nich tedy nejčilejší, nejstarší, jim je všem teprve asi rok po osmdesátce… 

takže jsem o pět let starší, a oni všichni naříkají na kolena“, a odmítáním doprovodných 

znaků stáří: „od pětasedmdesáti let chodim s hůlkou. Ne že bych jí potřebovala, ale velice 

dobrá je, když se jde do kopce. Já mám tu skládací, takže ji mám v baťohu…ale vyndala 

jsem ji jen když jsem jí potřebovala. Na rovině jsem ji nepotřebovala a do malýho kopečka 

taky ne.“ Turistika, ocenění ostatních za její organizační i fyzické schopnosti, ale i 

přátelství tam uzavřená, jsou jistě významné faktory hrající roli v tom, že babičce život po 

rozvodu vyhovuje a vynahradil jí, co vytrpěla. 
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Babiččina zkušenost z tohoto období tedy, k jejímu štěstí, neodpovídá tezím o tom, 

že: život se přesunul do soukromí: Přestaly prakticky existovat veřejné zájmové, občanské

a politické aktivity, veřejná sféra se prakticky kryla se sférou pracovní.257 Také pracovní 

kariéra, která byla prostředkem politického vydírání, ztrácela svou prestižní hodnotu, 

stejně, jako politické kariéře zůstala jen hodnota mocenská.258

Podle některých badatelek byla v v období komunistické totality do značné míry omezena 

mužská dominance, vázaná tradičně na majetek a na hospodářskou moc soustředěnou v 

jejich rukou.259 Kromě oslabení mužů, způsobené zespolečenštěním soukromého majetku, 

mělo svůj vliv i oslabení jejich autority celkově. Komunisté – funkcionáři ani řadoví 

straníci – nebyli kladným vzorem pro ostatní muže - docházelo tak ke každodennímu 

spojenectví mužů a žen proti společnému nepříteli – straně a jejím představitelům260. Muž 

tak, podle některých, pro ženy v komunistických zemích nebyl „omnipotentním bossem“, 

ale převážně jen partnerem, pracujícím u vedlejšího stroje či psacího stolu. Nad ním i nad 

ženou rozhodovala „omnipotentní“ komunistická strana.261 Přesto většinu mocenských 

pozic zastávali muži a ženy byly v mnoha ohledech vůči nim v podřízeném, méněcenném 

postavení.262 Babička nikdy nezačala, v souladu s touto tezí genderové solidarity, chápat 

muže jako spojence“. Zkušenost, kterou udělala s genderovým mocenským systémem pro 

ni znamenala doživotní nedůvěru k mužům v rovině osobní, která nicméně neznamenala 

žádné zpochybnění jejich nároků na mocenské pozice v rovině pracovní a politické. Tento 

její přístup koresponduje s tezí Ivana Vodochodského: Mužská snaha o dominanci se 

projevovala málo výrazně, spíše pasivně než aktivně – a to například malým úsilím či 
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nevýrazností při pomoci ženám k usnadnění „dvojího břemene“ ženské práce v zaměstnání 

a v domácnosti, nebo ve veřejné sféře zase malým důrazem na předcházení 

znevýhodňování žen – jejich segregaci, horšímu odměňování, neobsazování žen na 

vedoucí pozice. Pro muže bylo i v období normalizace výhodnější trvat na tradičním 

rozdělení rolí ve veřejné a soukromé sféře a spolupracovat v politice a v řízení podniků a 

dalších institucí spíše s ostatními muži než se ženami. Jinými slovy to, že muži „drží 

spolu“, zdá se, platilo i v době socialismu a netýkalo se to pouze nejvyšších úrovní řízení 

státu, ale prakticky všech pater a sfér společnosti.263

Většina žen reagovala na tyto deformované podmínky v soukromé i veřejné sféře 

tím, že se sice plně účastnila zaměstnání, nevzdávala se práce s jejím významem 

osobnostním a sociálně komunikačním, ale vzdala se kariéry ve prospěch své role ve sféře 

soukromé, která měla v dané situaci větší společenskou prestiž. Namísto práce se osobní 

kvality jedince do jisté míry měřily společenským standardem rodiny, její úrovní a jejím 

životním stylem, což bylo přirozeným důsledkem ztráty prestižního měřítka veřejného. 

Ženy tak svou vyšší účastí v rodinné sféře dosáhly tradičního dominantního postavení, ale 

zároveň dobrovolně rezignovaly na výhody související s kariérou. Podle Hany Havelkové 

byla rezignace na kariéru, která reagovala na nedobrovolně nastolenou situaci, pramenem 

vnitřní nespokojenosti žen, jistého neporozumění sobě samým a nestability partnerských 

vztahů.264

Jak už bylo řečeno, zaměstnání pro babičku nikdy neznamenalo způsob realizace, ale 

zdroj příjmů. Nejpozději v této době začalo však mít pro babičku ještě další význam -

socializační efekt, tedy možnost kontaktů, ale i morálního ocenění, které se váže na pocit 

pevné sociální identity pracujících.265 Pravděpodobně z tohoto důvodu se rozhodla babička 

pokračovat v práci v PALu ještě dlouho po té, kdy měla nárok na odchod do důchodu. 

Namísto možného odchodu v roce 1976 nakonec zůstala v zaměstnání (alespoň na částečný 

úvazek) až do roku 1992, tedy do svých sedmdesáti let. Navíc se realizovala v oblasti, 

kterou popisuje teze Zuzany Kiczkové: nastolená situace, kdy rostl význam sociálního 

kapitálu (známosti, vzájemná výpomoc, nepeněžní reciprocita, kutilství) a tím se smazával 

rozdíl mezi soukromou a veřejnou sférou, byla pro ženy příznivá, protože byly spojovány 
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se vztahy, a dobrým mezilidským vztahům byla dávána velká důležitost.266 Babička se tak 

v době shánění a front na banány stala významným činitelem ve výpomocném systému 

celé širší rodiny, pekla vánočky a borůvkové koláče, učila vnoučata plavat a šila šatičky na 

panenky. 

Vývoj po roce 1989

Perestrojka v Sovětském svazu se svými cíli minula s možnostmi a ochotou 

československých komunistů. Stranické špičky KSČ dosazené a držící moc v roce 1968/69 

nebyly sto adekvátně reagovat na nutné zněny. Neuvědomovaly si ani, že tak ztrácejí byť 

jen teoretickou možnost ovlivnit další vývoj. 17. listopad 1989 uspíšil vnitřní, do té doby 

pro mnohé neviditelnou, korozi režimu. Brutální potlačení studentské demonstrace jasně 

prezentovalo rozpor mezi proklamovanou a skutečnou podstatou režimu.267

Polistopadový vývoj v Československu korespondoval, stejně jako předchozí 

události, s vývojem ostatních postkomunistických států. Nárůst nacionalismu přispěl 

k rozpadu větších nadnárodních celků. Za své vzala i předchozími desetiletími relativně 

sociálně nivelizovaná společnost. Započaly se otevírat pomyslné nůžky sociálního 

rozvrstvení. Desiluse z nově získané svobody, neschopnost nových politických vůdců 

vytvářet politiku v delším časovém horizontu a jejich impotenci nepodléhat momentálním 

náladám voličů, ukazuje, že principy demokracie nejsou samozřejmé a jejich osvojení bude 

dlouhodobým a nejistým procesem. Přehlcování obyvatelstva komerčními informacemi a 

podléhání komerci samé, ukazuje na možné limity postmoderní společnosti.268

Babiččiny zkušenosti s dvacátým stoletím a s několika režimy, kterými v životě 

prošla, a které její život nějakým způsobem poznamenaly, jí nedovolují považovat období 

po listopadu 1989 za období převažujících negativ nebo dokonce nedostatku. Naopak –

zatímco o svém dětství a mládí často opakuje, že: “byla opravdu bída”, o současnosti říká 

“dneska by mohl každej vyjít, když i já ušetřím... Nemůžu říct, že bych (dřív – pozn. 
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autorky) s důchodem nevystačovala, ale neušetřila jsem, padnul mi celej, jo. Vždycky jsem 

to měla tak akorát a furt jsem jako koupila jen to, co bylo třeba. Můžu říct, že teď se žije 

opravdu lepší, protože teď ušetřím.” Babička, po mnohaleté zkušenosti nedostatku a 

nepředpokládatelných změn finanční politiky, nepodlehla v deváté dekádě svého života 

nákupním horečkám a pokračuje v navyklém způsobu hospodaření. Neuvědomuje si 

naplno křiklavý rozdíl mezi životními styly a z nich vyplývajícími důsledky pro rodinou 

ekonomiku: „Dneska ty lidi naříkají, ale jí nevim na co?! Myslím, že to že nejsou peníze, že 

jsou to hlavně ty drogy, co berou a chlast”. 

Právě na tématu drog se nejsilněji projevuje vliv dalšího fenoménu polistopadového 

vývoje u nás – médií a jejich agresivních diskurzivních praktik a výběrovosti, kterým 

babička nedokáže příliš vzdorovat, a jež se jí následkem toho jeví jako obecně platná 

realita269. Drogy, které babička zná pouze prostřednictvím médií, se v její biografii 

objevují několikrát, v podobě konstruktu o masově rozšířené a zkázonosné zábavě. Spojuje 

je výslovně s mladými lidmi: „Taky jsem  (okolo rybníka Jordánu – pozn. autorky) dřív 

chodila a teď už se i tam bojim. Protože těhle mladejch lidu je strašně – těch opilců... Oni 

ti vandalové jsou všady, oni dřepnou si tam jsou ty lavičky a oni tam kecaj a pijou, ..., a 

kouřeji taky hodně a já nevim, jestli to tam taky nedroguje, tak to já se jich bojim, no.” 

Masáž mediálního diskurzu v tomto případě obzvláště vyniká v porovnání s babiččinými 

vzpomínkami na způsob trávení volného času v mládí: „za našich dob ... jsme se sešli 

všichni u kostela ... na těch lavičkách ... jeden ten kluk hrál na harmoniku ... a my jsme 

zpívali, a blblo se, vykládaly se anekdoty, plácali se a smáli jsme se, no jako svobodný 

dospělí holky a kluci, no.”

Podobný vliv má mediální zobrazování i na babiččin obraz milostného života 

současné mladé genderace. Uvádí: „Ono tenkrát se to tak nějak nestřídalo…Dnes kluci 

holky střídaj, nejsou pořád s jedním… tam nebylo, že by někdo střídal ty holky. Když začal 

s jednou holkou chodit, tak s ní chodil…“ Na babiččině příkladu je pozorovatelné, jak 

velkou moc média mají – přestože všechna babiččina vnoučata a pravnoučata, která jsou ve 

vhodném věku, mají stabilní a mnohaleté vztahy, babička při konstrukci životních 

zvyklostí mladé generace preferuje zkušenost zprostředkovanou televizí před zkušenostmi 

osobními.
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S pokračujícím stářím a ubývající energií babička bilancuje svůj život. S jeho méně 

šťastnými stránkami se vyrovnává vírou v osud a svou pokorou před ním, a konstrukcí 

vlastní tolerance k věcem, s nimiž nesouhlasí. Její smířenost je podle mě výsledkem 

babiččiny ochoty podřizovat se společenským normám v kombinaci se sebeúctou 

pramenící z jejího přesvědčení, že v životě udělala to nejlepší, čeho byla schopna. Jestliže 

její obět nebyla následována spravedlivou odměnou a adekvátními výsledky, musí za tím, 

podle jejího přesvědčení, stát mocnější síly, než zákonitosti lidské společnosti, správnosti 

jejichž norem důvěřuje270. Touto silou je podle ní osud, věc daná a nevyhnutelná, řídící a 

plánující život, proti níž nelze bojovat, které je nutné se podřídit, a proto je lepší se s ní 

smířit. Protože babička vždy dokázala svou pevnou disciplínou dosáhnout cílů, které si 

vytyčila, i konstrukt vlastní smířenosti se stal realitou. Tak babička dnes prohlašuje: 

„nelituju ničeho… co jsem v životě udělala že jsem se obětovala…bylo to opravdu těžký, 

ale přežila jsem to“. Způsob jak naložit s nepříjemnou realitou je podle ní „zvyknout si“, 

naučit se žít s negativy a neutralizovat jejich působení natolik, že v celkovém vyznění 

převáží pozitiva, tedy schopnost se v situacích orientovat, umět předvídat problémy a 

vyhnout se jim. „(já– pozn. autorky)… jsem si na (manžela – pozn. autorky) … nezvykla… 

Jiřinu neměl rád, protože byla jiná, zatímco na tamty dvě (děti – pozn. autorky) byl 

zvyklej.“ Co ovšem babiččin koncept neobsahuje je snaha předejít problémům změnou 

jejich příčiny, snaha posunout společnost směrem, který je blízký jejímu přesvědčení a 

hodnotám. Babiččin koncept osudu nabízí způsob, jak se vyhnout zodpovědnosti za 

podobu společnosti, v níž žijeme. Z babiččiny biografie je však zřejmé, že tato pasivita je 

výsledkem babiččiných konstrukcí smíření v poslední etapě života, ne celoživotním 

přesvědčením, řídícím její jednání.

Součástí konceptu smíření je i vysvětlení motivů jednání lidí rčením „je to v povaze, 

s tím nic nenaděláš“ Povahu považuje za zděděnou, neměnnou a tedy jedincem 

neovlivnitelnou, a proto také omluvitelnou! To pro ni představuje způsob, jak se 

s negativními povahovými rysy svými i svých blízkých vyrovnat „To už je v povaze, s tím 

už se člověk musí smířit…,toho se nemůžu zbavit za celej život, tak to musí bejt povaha. 

Tak hlavně nepodědili jste to po mě nikdo…Byl jinej než já, to nebyla povaha pro mě“
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ZHODNOCENÍ 

Z konstruktu smíření, nezměnitelnosti a tedy i omluvitelnosti vyplívá pro babičku 

nutnost tolerance. Babičku je možno považovat za velmi tolerantní osobu, alespoň v rovině 

explicitních vyjádření, to však neznamená, že v ní nejsou hluboko zakořeněny hodnoty a 

normy chování platné v období jejího dětství, které ve fázi subjektivizace přijala v podobě 

abstraktních imperativů.271 Být klukem znamenalo kamarádit s klukama, vykonávat 

mužské práce, zlobit, být větší než žena, rozumět víc technice, být poučenější a chtivější 

v oblasti sexuality, ale také možnost být hezký. Výjimky byly chápány jako omyl osudu 

„ten byl tak hodnej, ten měl bejt holka.“ Být hodná holka znamenalo neubližovat, ale také 

nenadávat, být poslušná, přijímat nepříjemnosti a přizpůsobovat se jim, být tichá, ale při 

tom veselá, starat se o kuchyň a děti a nechávat záležitosti odehrávající se za plotem 

zahrady na manželovi.272 Konstrukt o domácí roli ženy v babičce zapustil pevné kořeny, a 

zatímco domácnost a děti považuje za oblast, ke které má povinnost se vyjadřovat273, ve 

veřejném prostoru je nejistá.274 V manželství si uměla prosadit svou, ale jen v oblasti 

domácnosti a dětí, do oblastí vnějších si zasahovat „netroufla.“ Na ulici se necítí jistě, při 

procházce se bojí posměšků a potmě by ven nevyšla. Styděla a stydí se mužů, ale také 

oslovit na ulici starou známou, která ji nepoznává. Jako překročení vlastního stínu na mě 

působí babiččino překonání ostychu, když ji po několika desítkách let na ulici nepoznal 

kamarád a ona si řekla: „A víš co, já se k němu budu hlásit sama“ a nedlouho poté se šla 

sama seznámit s manželkou svého bývalého milého Jardy „no, tak já pám a co, já se 

osmělim a řeknu jí to. Tak jsem jí to řekla. 

S dalšími ženami, které byly osloveny za obdobným záměrem, například v rámci 

projektu Paměť žen, sdílí babička přesvědčení o nadřazenosti vnějšího veřejného světa a 

jeho norem nad konkrétním světem jejím a jejích nejbližších. Následkem genderované 

struktury společnosti, která za zajímavá a hodnotná považuje ta témata, která jsou 

spojována s mužským genderem a veřejnou sférou, snaží se ženy volit při svém vyprávění 
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ta témata a příběhy, která podle nich mají obecnou vypovídací hodnotu.275 Babička 

očekávala, že chci slyšet, jak se v době jejího mládí žilo na venkově, co se jedno a dělalo, a 

proto v úvodní části rozhovoru popisuje tyto věci. Až následně ji vztah k sestře odvedl z

roviny popisu způsobu života k osobně zaměřenému vyprávění. Tento zlom je dobře 

rozpoznatelný i v jazykové oblasti; zatímco v první části je výrazné používání zvratného 

slovesa: “jedlo se…, žilo se…,“ v dalších fázích rozhovoru už se tento jev nevyskytuje.

Jestliže platí teze Zuzany Kiczkové, že když je používání první osoby množného 

čísla zaměnitelné s číslem jednotným, „já je totožné s my“ znamená to nediferencování,276

ztotožňuje se babička s kolektivem dětí ze vsi, se svou rodinou a sourozenci, 

s mládežnickou partou z Radimovic a s turistama. Pouze u těchto subjektů lze v babiččině 

případě hovořit o vnitřním ztotožnění a naprostém přijetí. Je to doklad o jejím přístupu 

k životu, vázaném na vztahy k rodině a místně omezeným kolektivům, s výjimkou jediné 

veřejné aktivity spojené navíc s aktivitou připisovanou spíše mužskému genderu – tedy 

pohybem a tělesnou zdatností. Babiččina funkce vedoucí turistického oddílu doplňuje tuto 

pro ni nezvyklou roli, a její bezvýhradně kladný vztah k turistické minulosti i současnosti 

svědčí i o skutečném vztahu babičky k rozvržení genderových rolí.277

Mezi vysoce ceněné hodnoty v babiččině případě patří nezávislost, soběstačnost a 

sebekontrola, v těsném sepětí se zdravím a schopností pracovat, což jsou jednoznačně 

charakteristiky připisované mužskému genderu.278 Na druhou stranu další, rovnocenně 

vysokou hodnotou je pro ni schopnost péče a lásky k dětem, spojené se schopností 

ekonomického a účelného vedení domácnosti, což jsou zase charakteristiky připsané 

genderovým systémem dobré ženě.279 Přes explicitní vyjadřování se o pohlavím 

předurčených vlastnostech jedinců, je z babiččina vyprávění o vlastních zážitcích a 

zkušenostech zřejmé, že takovéto přesné rozdělení rolí nebylo v babiččině životě nikdy 

přesně vyžadováno ani jí samou, ani jejím okolím. Babiččina zamlčená témata, jež se mi 

podařilo odhalit, nicméně ukazují, jak problematické bylo pro babičku obě skupiny sladit. 

Přestože babiččiny zkušenosti přivedly babičku k vyznávání genderově „mužských“ 

hodnot, její přijetí genderového řádu ji nutí k odmítání těchto hodnot v případě sebe jako 
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ženy. Babička ve své biografii nikdy explicitně nevyjádřila, jak si cení tělesné zdatnosti, co 

pro ni znamená svoboda, nebo jakým způsobem prosazovala to, co potřebovala. Přísně se 

naopak drží vyjádření o vlastní mírnosti, podřízenosti a spokojenosti.280 Navíc se babička 

vylučovala z naplnění genderových očekávání společnosti aktivitou, s níž přistupovala k 

„genderově korektnímu“ jednání. Její, pro život klíčová, rozhodnutí byla ovlivněna 

předpokládanými očekáváními společnosti, byla však činěna uvědoměle s pochopením 

jejich významu. Babička nebyla pasivní obětí společenských norem, ale jejich aktivní 

vykonavatelkou a potvrzovatelkou, ale zároveň i jejich narušitelkou v případě, kdy jednání 

skutečných lidí neodpovídalo genderovému ideálu. 
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ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo v prvé řadě dozvědět se víc o své babičce, o tom, jaká byla 

doba, v níž babička žila, v jaké se pohybovala společnosti a v jakém prostředí a co ji 

přimělo jednat tak jak jednala, když si po smrti své sestry vzala nenáviděného švagra, proč 

s ním zůstala až do doby, kdy vyrostly děti, kvůli kterým si ho vzala, a založily vlastní 

rodiny. Znamenalo to pro mě zabývat se dějinami dvacátého století, nejen z hlediska 

politických a diplomatických událostí, ale navíc také z hlediska hospodářského a 

kulturního vývoje, z hlediska vývoje mentalit a také genderových norem, zkrátka 

dvacátému století jako žité skutečnosti, se všemi důsledky, jaké pro konkrétního člověka 

mělo.

Je zřejmé, že tento výzkum se nemohl odehrávat pouze na půdě archivů a knihoven, 

a jeho zdroji nemohly být pouze dokumenty a literatura tam uložené. Pro tento výzkum 

bylo potřeba obrátit se do oblastí, s nimiž zatím historické práce u nás příliš nepočítají –

totiž do oblasti osobních prožitků, zkušeností a vnímání konkrétních jednotlivců, osob, 

jimž, a jejichž době, se chceme věnovat. 

Jestliže bylo mým cílem dozvědět se víc o své babičce a o době a společnosti, v níž 

žila, bylo nejúčelnější obrátit se přímo na ni. Babička se tak pro mě stala středem zájmu. 

Byla pro mne však také vlastním zdrojem poznání, a to prostřednictvím vlastní vyprávěné 

biografie, kterou jsem analyzovala. Stala se objektem, který konstruoval obraz sama sebe 

v podobě, v jaké mi ji chtěla předat. 

Jako metodu výzkumu jsem zvolila orální historii, tedy metodu, která 

prostřednictvím rozhovorů se zvolenými narátorkami, následného přepisu rozhovorů a 

jejich analýzy a interpretace umožňuje zpracování osobních zkušeností lidí nejrůznějšího 

věku, původu, vzdělání, společenského statutu, i zkušeností. Při rozhodování o použití této 

metody, stejně jako při jejím použití jako takovém, jsem se řídila zkušenostmi badatelek a 

badatelů, kteří s ní už delší dobu pracují, znají její výhody a úskalí, mají vypracovanou 

teorii a metodologii jejího použití a  mají také zkušenosti s její realizací. 

Orální historie mi tedy posloužila jako nástroj, jehož prostřednictvím se mi otvírala 

možnost nahlédnout, jak se konkrétní doba odrazila v životě mé babičky, konkrétního 

individua. Nelze však nepřipomenout skutečnost, že to babiččina paměť poskytuje 

materiál, který je metodou orální historie zpracováván. Při tom je nutné brát v úvahu, že 
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paměť funguje selektivně z hlediska babiččiných dnešních zájmů (ve vyprávění se prolínají 

současné a minulé postoje, minulost je nahlížena prizmatem současného dění a opírá se o 

informace čerpané kromě vlastní zkušenosti, ale i z doslechu a z médií.), z hlediska 

kolektivní paměti (individuální paměť se přizpůsobuje proměňujícím obrazům utvářeným 

v rámci společenských skupin), z hlediska sebeúcty (stranou zůstávají společensky 

nepřijatelné charakterové rysy a zvyky narátorky nebo někoho blízkého), z hlediska 

psychohygieny (vyloučení traumatizujících zážitků). V průběhu interpretace jsem teprve 

plně docenila tezi, že je to narátorka, která formuje možnosti rozhovoru, a že aspekty 

rozhovoru mohou být ovlivněny jejími paměťovými schopnostmi, ale také vědomými či 

nevědomými manipulacemi s vlastními vzpomínkami.281 Jak jsem se však sama v průběhu 

realizace přesvědčila, i manipulace, zapomínání nebo zamlčování témat hrají svou roli při 

interpretaci biografie, obzvláště v případě, kdy existují další zdroje poznání (například 

výpovědi blízkých osob) nabízející další pohledy na dané téma. Porovnání výpovědí z více 

zdrojů totiž rozšířilo škálu mých interpretačních možností díky doplnění některých 

důležitých skutečností, ale také díky uvědomění si závislosti konstruktů na konkrétním 

jedinci, a nejen na širším kontextu. Tak mi bylo umožněno komplexněji nahlédnout, jaké 

jsou babiččiny hodnoty, pokusit se interpretovat, jak se vyvíjely, jaké bylo a je jejich 

postavení v rámci hodnotového systému společnosti a jak se babička vyrovnávala (a 

vyrovnává) s nesrovnalostmi mezi vlastním a okolním hodnotovým systémem.

Je zřejmé, že s výzkumem podobného druhu a významu je potřeba zacházet 

adekvátně k jeho intimní povaze, a to zejména s ohledem na narátorku. Má práce obsahuje 

řadu citlivých témat, s jejichž odhalením by babička mohla mít v rámci rodiny problémy. 

V biografii babička několikrát odkryla skutečnou povahu svých citů vůči některým členům 

rodiny, případně své postoje k některým událostem, které by v rodině mohly vyvolat 

konflikt. Z toho důvodu jsem se rozhodla rodině svou práci neposkytnout. Další problémy 

by mohla způsobit má interpretace, kritická ke genderovému řádu a jeho internalizaci, 

která by mohla pro babičku znamenat ohrožení sebeúcty. Pro babičku totiž znamenal můj 

zájem o ni částečnou kompenzaci nedostatečného zájmu ze strany vlastních dětí, a přestože 

základní hodnotou pro ni byl už sám můj zájem a možnost vyprávět, kritika, která se 

objevuje v psaném výstupu, by pro ni mohla znamenat nepříjemnou ztrátu jistoty. Z toho 
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důvodu jsem se rozhodla babičce svoji práci v podobě, v jaké ji předkládám k obhajobě, 

neukazovat, a do budoucna zpracovat téma jejího života ještě jiným typem práce, ve které 

by byly více akcentovány babičkou kladně hodnocené rysy její biografie. Jestliže jedním 

z cílů feministického výzkumu je posílení žen a jejich sebevědomí282, považuji toto za 

legitimní řešení situace. 

Jestliže hlavním cílem mé diplomové práce bylo dozvědět se víc o babičce, době a 

společnosti, ve které žila, práce svůj účel jednoznačně splnila. Babiččino vyprávění, 

kterému byl vymezen dostatek času, přede mnou vymodelovalo pestrý obraz babiččiny 

rodiny středních zemědělců na menší vsi v jižních Čechách, každodenní rutinu i sváteční a 

významné události, ze kterých se skládal babiččin dětský život, vztahy se sourozenci a 

postoj k nejrůznějším činnostem, kterých se babička účastnila. Následná nutnost vyprávění 

analyzovat a interpretovat mě donutila důkladně se zamýšlet nad motivy jednání hlavních 

aktérů, nad důsledky, které pro ně vlastní i cizí jednání mělo, a nad vlivy, jež pro život 

babiččiny rodiny měly neosobní politické a hospodářské události. Obraz, který se 

v průběhu práce vytvářel, byl - tak, jak jsem očekávala – jiný, než generalizovaná 

zkušenost, kterou jsem znala z knih. Individuální zážitky vlastní krve mi umožnily 

pochopit význam mnoha událostí pro skutečného člověka, konkrétního jedince. Zároveň mi 

však ukázaly, jak utajená (i sama sobě) musí být zkušenost, jestliže se odlišuje od 

společensky uznávaných norem vytvářených  genderovým systémem a vyhlašovaných 

genderovanou společností.

Babiččina biografie ukazuje, že události, které jsou většinovou společností 

považovány za jednoznačně negativní, mohly mít pro ženy pozitivní přínosy. Přestože 

v babiččině biografii někdy pozitiva vystupují poměrně zřetelně, babička je za pozitiva 

nikdy neoznačí, protože její zakořenění v genderovém systému jí nedovoluje relativizovat 

jeho obecně uznávané teze. Na druhou stranu jí stejné zakořenění a přijetí dává pocit 

relativní svobody. Babička si neuvědomuje, nakolik je omezena mocí a společenskou 

kontrolou - k nejzávažnějším rozhodnutím, které v životě učinila, se cítí být přivedena 

pouze vlastním citem a rozumem, ne společenskými očekáváními, a to přes to, že si 

uvědomuje, že její city jsou s hodnotami společnosti v souladu.

Právě ze souladu hodnot společnosti s jejími vlastními pramení babiččina sebeúcta, 

nerozlišující genderovanost těchto hodnot. Být dobrou matkou je pro babičku stejně 
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důležité jako být zdravou a zdatnou sportovkyní, což už samo o sobě svědčí o množství 

strategických kombinací, jež žena dvacátého století mohla v průběhu svého života vytvářet 

a využívat. Možná právě kombinace hodnot připisovaných mužskému i ženskému genderu, 

která zabraňuje přílišnému ženskému podceňování ve světě ovládaném mužskými 

normami, je důvodem babiččiny vyrovnanosti, smířenosti a pozitivního náhledu na svět 

v závěrečné fázi života.
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