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                   Úvod

                      
       Ve své diplomové práci se zaměřuji na téma  „ Ženy v politice“. Pod 

názvem se  skrývá  velké  množství  informací.  Postupem času  tyto  informace 

nabývají konkrétnějšího rázu a jsou mnohdy velmi zajímavé. Práci zaměřuji na 

zkoumání postavení žen v politice, ale nejen v ní.

        V teoretické části práce se snažím postihnout různé aspekty jejich života. 

Obor Učitelství společenských věd, etiky a filosofie poskytuje široké zaměření – 

využiji to i v následně v této práci. Tuto problematiku se snažím nestrannému 

pozorovateli  ukázat  z několika  úhlů  pohledu,  např.  z hlediska  historického, 

sociologického a politického.  Převážně v politické  oblasti  mají  ženy důležitý 

úkol. Zaměřují se na jednotlivé dějinné etapy. Práce postupně odkrývá v čem 

můžeme spatřovat podstatné znaky v činnosti žen minulých dob. 

         V dnešní společnosti docházíme k uvědomění, že prezentace dnešních žen 

v politice není a nebude snadná. Ve 20. a 21. století se objevují určité výsledky 

jejich předešlého snažení. Dnes již nemusíme bojovat za volební právo žen a za 

další skutečnosti tak, aby bylo vidět jejich výsledky i v běžném životě.

          V teoretické části se také snažím o nastínění teoretické roviny práce žen 

v politice  z různých hledisek  a v praktické  (  v empirické   sondě )  se  snažím 

navázat na tuto část nově získanými znalostmi a zkušenostmi.  Výše uvedená 

práce slouží  k tomu,  abych mohla odpovědět  na stanovené otázky a potvrdit 

nebo vyvrátit stanovené hypotézy. 

           V praktické  části  neboli  empirické  sondě  podáváme  poznatky o 

rozdílnosti politického života mezi muži a ženami. Otázky dělíme na několik 

částí dle stanovené důležitosti. V každé otázce se snažíme vystihnout podstatu 

zkoumaných problémů. 
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1. Důležité a podstatné pojmy práce

          S tématem žen v politice jsou spojeny pojmy, které objasníme na začátku 

práce,  jako  např.  pojem  „  feminismus  neboli  ženská  otázka.“1V  práci  se 

zaměřujeme  na  problematiku  žen  v politice.  O  některých  ženách  můžeme 

hovořit jako o političkách s velkým P. Konstatujeme, že jejich životy a jejich 

činnosti byly ovlivněny historickými a sociologickými hledisky.

         Pojem feminismus a gender začleňujeme do sociologické problematiky. 

Pomocí těchto pojmů otvíráme další souvislosti pramenící z uvedených pojmů.

1. 1 Feminismus

        Feminismus lze těžko definovat. Definic máme nepřeberné množství.

O feminismu můžeme  diskutovat jako o ideji, v které se zabýváme snahou o 

emancipaci žen. Nemůžeme ho poměřovat s homogenními hnutími. Většina lidí 

v této souvislosti hovoří spíše o feminismu než o feminismech. 

Feminismus lze charakterizovat  i  jako směr  „ usilující  o dosažení  politické,  

ekonomické  a  hospodářské  rovnosti  žen  s muži,  prosazení  jejich   práv  a  

zájmů.“2V našem prostředí vnímáme tento pojem spíše hanlivě, představujeme 

si  pod  ním  ženy  vysloveně  nepříjemné,  ,  někdy  až  hysterické  nebo  příliš 

emancipované. Tento výraz má francouzský původ a zprvu označoval  „ ženské 

hnutí“, usilující o zlepšení postavení žen ve všech oblastech života, a přišel na  

svět v roce 1772.“3

1 ČERNÁ, Alexandra. Ženy v politice, Brno, 2009, Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati 
   ve Zlíně, Fakulta humanitních studiích, Vedoucí práce Geraldina Palovčíková, CSc, s. 140

2 ČERNÁ, Alexandra. Ženy v politice, Brno, 2009, Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati 
    ve Zlíně, Fakulta humanitních studiíích, Vedoucí práce Geraldina Palovčíková, CSc, s. 140

3 Tamtéž, s. 8
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Feminismus můžeme často označit výrazem „Women´s Movement, tedy ženské 

hnutí.“4Pojem obsahuje více složek – od politologie, sociologie až po historii. 

Zahrnuje  i  umění,  respektive  filmy.Režísérka  a  dokumentaristka  Olga 

Sommerová natočila dokument „( Cyklus OKO, 1994 ).“5

 V České  republice  je  se  jménem Bernardo  Bolzano,  který  „ v promluvách 

k pražské akademické mládeži počítal s rovnoprávností muže a ženy v budoucí  

ideální společnosti.

         Za první českou feministku je v polovině 19 st.  považována Božena 

Němcová pro své názory na ženskou otázku.“6

         S pojmem feminismus souvisejí i další pojmy neméně důležité, jako je 

např. feminizace –„ většinou je chápána jako početní převaha – žen v některém 

odvětví  lidské  činnosti,  příp.  jako  proces  vedoucí  k této  převaze.  V praxi  se  

feminizace  odehrává  nejčastěji  ve  sférách  –  vzdělávání  a  –  práce,  resp.  

zaměstnání.“7

S pojmem feminismus souvisejí i další pojmy jako je: feminizace či femokracie, 

postfeminismus.

Feminizace – „ většinou je chápána jako početní převaha – žen v některých  

odvětvích lidské činnosti, příp. jako proces vedoucí k této převaze. V praxi se f.  

odehrává nejčastěji ve sférách vzdělávání a práce, reps.zaměstnání. Některé  

druhy práce jsou tradičně spojovány s ženami a feminizovány:Je to například  

práce v domácnosti ( zéjm. úklid, vaření, šití ), s malými dětmi ( jejich  

opatrování i vzdělávání)), péče o nemocné.“8

Femokracie – znamená většinou „ státní aparát s velkým podílem žen a mužů 

sebedeklarovaných jako stoupenci – feminismu, kteří pracují na místech  

vysloveně pro ně vytvořených, a to za tím účelem, aby prospívali ženám.“9

Mezi další pojmy můžeme zařadit třeba pojem feminismy.

4 FLARASOVÁ, Věra. Pánové promiňte: Rovné příležitosti nejsou jen 
problémem žen, vydalo NAKLADATELSTVÍ MISA s.r.o, Ostrava, 2006, 
5  Dostupné na WWW [ online ]<http://www.topzine.cz/olga-sommerova-
svoji-dceri-jsem-kazala-feminismus-od-plotny
6 MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav. Velký sociologický slovník, 
vydalo nakladatelství Univerzita Karlova vydavatelství Karolinum, Praha, 
1996, ISBN 80-7184-164-1, s. 747
7 Tamtéž, s. 310
8 Tamtéž, s. 310
9 Tamtéž, s. 311
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Postfeminismus -  „ se pokouší vyrovnat rozdíly a nikoli zastírat. Uznává, že  

existují základní biologické rozdíly mezi muži a ženami.“10

1.2 Gender

     Termín  gender používáme  převážně  k označení  kulturou  vytvořených 

rozdílností  mezi oběma pohlavími ( muži a ženami ).  V českém jazyce často 

používáme pro tento výraz pojem rod. 

Tento  pojem  se,  „  začal  užívat  ve  společenských  vědách  v druhé  polovině  

20.století  v rámci  feministického  paradigmatu.  Gender  je  sociální  konstrukt.  

Kultura  a  společnost  působí  rozdílně  na  muže  a  ženy,  což  vede  k sociálně  

konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích. Tyto rozdíly  

nejsou  univerzální,  v různých  společnostech  a  v různých  dobách  se  výrazně  

liší.“11

S uvedeným pojmem spojujeme  i  další  podobné  významy,  které  mají  kořen 

slova gender. 

„ Genderové stereotyp/y“.- „ jsou předurčené představy o tom, jací/jaké mají  

muži a ženy být a jak se mají chovat“12 Snažíme se pomoci těchto stereotypů 

udržet muže a ženy v určitých rolích předem určených, nesnažíme se je všem 

vnucovat, nemusejí všem nutně „sedět“.Je lépe pokud si můžeme zařídit život 

podle toho jak chceme my a ne podle představ okolního světa a společnosti.

 „ Genderová identita a genderové role.Tyto dva pojmy vyjádříme asi tak, že 

genderová identita znamená, identifikaci s jednou z těchto rolí  ( ženskou nebo 

mužskou ) a genderová role ( přijetí nebo zvnitřnění ). 

„ Genderová rovnost/rovnost mezi ženami a muži“- o tomto konceptu říkáme, že 

všichni lidí mající svobodu mohou rozvíjet své osobní schopnosti nezávisle na 

ostatních lidech. Muži a ženy musíme  chápat jako rovnocenné bytosti.

10 Dostupné na WWW [ online ]
<http://druidova.mysteria.cz/UVAHY_A_ZAMYSLENI/Feminismus.htm
11 Tamtéž
12 Tamtéž
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  „ Gender mainstreaming“ –Je to „genderově politická strategie, a tím i cesta  

k větší genderové demokracii, genderové spravedlnosti nebo rovnosti pro ženy a  

muže.“13

- rozšířil  politickou  dimenzi  o  rovnost  mezi 

političkami a politiky 

- zaměřujeme se spíše na „ to pohlaví, které je ve  

společnosti,  které  je  v dané  oblasti  znevýhodněno,  týká  se  tedy  i  prosazování  rovnosti  

mužů“14

- je to především dlouhodobý proces, kterým se 

- zabýváme,  jak  plánováním,  tak  i  dalšími 

strategiemi.“15

„ Genderový managament/management genderových vztahů“Zde se zabýváme

postavením žen a mužů v různých organizacích a jejich úkoly.

 „  Genderový  audit““  Genderový  audit  je  zaměřen  na  hodnocení  institucí  

z hlediska  toho,  zda  berou  v úvahu  dopady  svého  působení  na  ženy  a  

muže.“16Genderová dimenze“ – „ aspekt jakéhokoliv problému, který se týká  

rozdílů v životě žen a mužů“17

„ Pozitivní/afirmativní akce“ -  Tyto akce často označujeme  „ jako pozitivní  

diskriminace,  což  je  zcela  nesprávné,  protože  tato  opatření  diskriminaci  

napravují, ne ji zavádějí. Nejčastěji jsou afirmativní akce nebo pozitivní opatření  

přijímána v oblasti  zaměstnávání,  vzdělávání  a  rozhodovacích  procesů a jsou  

zaměřena na vyrovnání diskriminace z důvodu rasy, genderu, věku a zdravotního  

stavu.“18

„ Mentoring“ –Je  „poradenství  a  podpora poskytovaná  zkušenou a  služebně  

starší  osobou  (  mentor  )  osobě  služebně  mladší  (  mentek  )  za  účelem  

profesionálního a kariérního růstu.“19

13 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.gendertoolbox.org/toolboxCZ/Tsechicshce
%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz
14 NOVÁKOVÁ, Jolana. Gender mainstreaming, vydalo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, Praha, 2002, ISBN 80-86552-35-7, s. 124
15 Bližší informace viz.příloha gender mainstreaming
16 Dostupné na WWW [ online ]<http://osops.cz/muziazeny/page.php-
a=44&b=35&d=10.htm
17 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.osops.cz/muziazeny/page-php-
a=442&35d=10.htm
18 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/teorie-genderu-afirmativni-
akcepozitivni-opatreni
19 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.equapayday.cz/rubrika/mentoring
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Mentoringem  představujeme  jednu  z vysoce  efektivních  „  (  a  méně 

kontroverzní ) cest, jak zvýšit zastoupení žen v politice a zkvalitnit jejich práci.“20

„ Koučing ( anglický název coaching )“ – stejně jako mentoring 

koučingem  představujeme  metodu  ke  zvýšení  pracovní  činnosti.  V praxi  to 

znamená umět si správně prezentovat ( mediální prezentace ), rétoriku, správní 

etiku a další věci související s tímto tématem. Tyto  metody vedou  ke zvýšení 

pracovní činnosti.

 „  Rétorické  strategie“Do  této  kategorie  „  řadíme  především  podpisy  

mezinárodních  smluv,  spolufinancování  nákladů  na  kampaň,  trénink  

komunikačních schopností žen-kandidátek.“21

„  skleněný  strop“ –  „  neviditelné  bariéry  či  zábrany,  které  údajně  brání  

v postupu žen na vyšší pozice v profesní a politické kariéře“22

                                - tuto metodu objevujeme u nás poprvé v roce 1984

„  transgender“  –  „ často  mluví  o  třetím pohlaví,  protože tito  jedinci  mívají  

mužské a ženské pohlaví.“23

„ genderová senzitivita“-  projevujeme citlivost k různým situacím a potřebám 

mužů a žen  „ v rozhodovacím procesu směřujícím k genderové rovnosti,   což  

předpokládá hledání a zvažování všech možných aspektů sociálních vztahů mezi  

muži a ženami v jejich širokém a kulturním kontextu.“24

20 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.padasatprocent.cz/docs/MENTORING.php#258,3Proč 
mentoring?
21 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.mps.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf
22 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.slovnik-cizich.slov.abz.cz/web-
php/slovo/skleneny-stropy
23 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.ta-gita.cz/gendery-slovnicek/?
description=MTAxMBEx
24 Tamtéž

12



2. Druhy feminismu

2. 1 Liberální feminismus

        Tento směr můžeme zařadit  do první vlny feminismu, do období 60. – 80. 

let 20.století. Zaměřuje se na  „ tradiční liberální hodnoty, jako je nezávislost,  

rovnost příležitostí a individualismus.“25Liberálním feminismus 

nechce dělat moc velké rozdíly mezi veřejným a soukromým životem, ale přesto 

se zaměřuje na veřejnou sféru a na prosazení žen ve společnosti. Snažíme se o 

to, ukázat ženám právo na vzdělání, na volební právo a na jejich profesní růst. 

Vidí muže a ženy jako stejné bytosti  od začátku jejich vývoje, ale postupem 

času z nich právě vzdělání a výchova vytváří dvě zcela odlišné bytosti. I tento, 

směr má své kritiky. Dle nich  jsou ženy vnímány  jako strůjci svého osudu a 

muži jsou posouváni do pozadí. Hlavní představitelku tohoto směru spatřujeme 

v Američance  Betty  Friedan  známá  svou  knihou  Femine  Mystique.  Knihou 

odkrývá  různá tabu, jako je ženská emancipace, feminismus. V knížce popisuje 

život snachy, jež si byla dobře vědoma toho, jakou má v něm pozici.  Dokonce 

prohlásila:“  být  feministkou  je  pro  ni  něčím,  o  čem  nepotřebuje  ani  

přemýšlet.“26

Betty Friedan o ní řekla,  „ její sny a přání, s nimiž se nám často svěřuje při  

snídani,  jsou  ryze  feministické.  Je  si  vědoma  toho,  že  je  žena  a  co  to  

znamená.“27

Ženy  v polovině  50.let  20.století  na  tom  byly  obdobně.  Jedna  z nich 

prohlásila.“ Jsem zoufalá. Začínám si myslet, že nejsem vůbec žádná osobnost.  

Jsem jen stroj na vaření, na převlékání kalhot a na stlaní postele, zkrátka ten,  

na koho se houkne, kdykoli někdo  něco potřebuje. Ale kým jsem doopravdy?“28

25 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07.2.2006.pdf
26 FRIEDAN, Betty. Femine Mystique, vydalo nakladatelství Pragma, Praha, 
2002, ISBN 80-7205-893, s. 200
27 Tamtéž, s. 11
28 Tamtéž, s. 57
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2.2 Radikální feminismus

        Tento směr reaguje na  „ sociální a politické změny 50. a 60. let“29

„  Radikální  feminismus  je  vnitřně  velmi  rozrůzněný,  a  nejednoznačně  

definovatelný.  Řadu  feministek  lze  začlenit  někde  mezi  liberální  a  radikální  

feminismus. Zjednodušeně však lze říci,  že existují  dvě kategorie  radikálních  

feministek kulturní a libertariánky. Oba proudy se zabývají zejména sexualitou,  

pornografii,  lesb(ani)smem,  androgynií,  na  tato  téma  však  mají  často  

protichod-

 né názory.“30

Tento  směr,  na  rozdíl  od  předešlého  proudu,  nevídí  tak  veliký  rozdíl  mezi 

soukromou a veřejnou sférou. Nepreferuje  utlačovanost na všech úrovních

života  v důsledku  mužského  patriarchátu.  Z tohoto  hlediska  se  v budoucnu 

můžeme stát lepšími muži a ženami.

      Mezi dalšími směry feminismus můžeme nalézt ekofeminismus.

– „ Ekofeminismus je jeden z proudů feminismu, který nachází souvislost mezi  

útiskem žen a vykořisťováním přírody a snaží se o znovuvytvoření rovnováhy  

mezi  ženou  a  přírodou.  Toto  hnutí  současně  s nárůstem  feministického  

environmentálního hnutí 60. a 70.století.“31“  Tento směr je rovněž specifický 

tím,  že  vyzdvihuje  ženskou stránku (  tu  jemnou  ).  „ Odmítnutím rozumu a  

nasloucháním svému vnitřnímu hlasu, uslyší hlas přírody.“32

                                                             Spirituální ( náboženský ) feminismus

V tomto směru se projevuje  vliv náboženství, převážně duchovního života a 

vliv patriarchálního vlivu způsobu života. 

                                                              Kyberfeminismus

29 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07.2.2006pdf
30 Tamtéž
31 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.nesehnuti-ecn.cz/cz/tiskoviny/fem.html
32 VESELÁ, Petra. Feminismus jako rovnost příležitostí?, Brno, 2007, 
Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 
studiích, Vedoucí práce doc.PhDr. Marta Goňcová CSc, s. 44
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Kyberfeminismem  označujeme nerovnoměrné  postavení  mezi  muži  a ženami 

v oblasti informační a komunikační technologie.

                                                               Multirasový feminismus

Tento  feminismus   se  zabývá“postavením  jedinců  na  sociálním  žebříčku  

společnosti.“33

                                                              Socialistický feminismus

„ Socialistické feministky se zabývají tématy jako je socializace, reprodukce, a  

operují  s termíny jako je odcizení ( své práci,  tělu,  rodině ).“34 Socialistické  

feministky  často  tvrdily,  že  odstraněním  vykořisťování  dojde  k výrazným 

změnám v postavení ženy. Propagovaly zrušení monogamie.“ volnou lásku „ a  

odstranění patriarchálních manželství.“35

                                                       Kulturní feminismus

Kulturním  feminismem  označujeme  nutnost  chápání  rozchodu  žen  s muži, 

rozchodu s „ agresivním  mužským světem““.36 Výsledkem se stává  „ ženský 

separatismus.“37

                                                    Anarchofeminismus

Anarchofeminismus. Tento směr prosazuje boj, proti“ statu quo“, tedy stávající  

dominatní  ideologii  a  mocenskému  systému,  a  jeho  společným  cílem  je  

osvobození ženy.. Přesto některé aktivistky v aktivistickém anarchistickém hnutí  

měly a dosud mají pocit, že onen“ člověk “ v anarchistickém pojetí znamená 

především „ muž“, a cítí, že proklamovaná rovnost mezi ženami a muži není  

v reálném  životě  anarchistek  a  anarchistů  vždy  striktně  dodržována  a  

naplňována. Z této nespokojenosti vznikl anarchofeminismus, který jak samotný  

název napovídá , spojuje myšlenky anarchismu a feminismu.“38

33 FORMÁNKOVÁ, Lenka, RYTÍŘOVÁ, Kristýna. ABC Feminismus, 
nakladatelství Nesehnutí, 1. vyd, Brno, 2004, ISBN 80-903228-3-2
34 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.ta-gita.cz/prehledy-a-
statistiky/prehledy4
35 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.revuepolitika.cz/clanky/630/feminismus

36 Tamtéž
37 Tamtéž
38 BRACHOVÁ, Gabriela Dis. Feministický diskurs a politika identity 
českých anarchofeministických časopisů a riot grrls zinů, Brno, 2008, 
Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta 
sociálních studiích, Vedoucí práce Kateřina Lišková PhD. , s. 46
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3. Jednotlivá údobí feminismu

3. 1 První vlna

         První vlnu feminismu můžeme charakterizovat především tím, že  skrze ní 

se  snažíme prosadit politická, občanská a lidská práva do zákonů. Je to období od 

konce 18. století až do zhruba poloviny 19.století. Tato vlna má několik hlavních 

představitelů ,o kterých můžeme říci, že ji značně ovlivnili. Můžeme konstatovat, 

že  Velká  francouzská  revoluce  hodně  používala  slogany  z té  doby.Slogan 

Olympie de Gouhe, asi nejslavnější slogan můžeme spatřit v jeho výstižnosti:“:“ 

Rovnost,  volnost,  bratrství.“39Za prosazování  tohoto  hesla  byla  popravena pod 

gilotinou.  Hlavní  důvod  popravy  spočíval  asi  v tom,  že  nelze  propagovat  na 

veřejnosti vlastní revoluční slogany, i když je možno začít  mluvit  o mužských 

tématech. 

        Velký význam v té době spatřujeme také  v emancipačním hnutím ve Velké 

Británii,  je  označeno  výrazem  Sufražetky.  Úspěchy  tohoto   hnutí  spatřujeme 

v jeho  agresivnější  podobě  (tvrdé  prosazování  zájmů  i  za  cenu  bojů  a 

nepříjemností).  Úspěchy  jsou  vykoupeny   právě  nepříjemností  vedoucí  ke 

správnému rozhodnutí. Objeví se tak pravá podstata věcí. 

         Mezi  největší  osobnosti  tohoto  hnutí  patří  angličanka  Emmeline 

Pankhurstová.

         Britské sufražetky odvozujeme z anglického slova „ suffratettes – aktivistky  

za volební právo žen.“40I Spojené státy americké nezůstávají úplně pozadu, i zde 

se  rozvíjí  podobné  hnutí  jako  ve  Velké  Británii  nesoucí  název  -  americké 

sufražetky. 

Od roku  „ 1920,  ženy  v celých  Spojených  státech  získaly  volební  právo.  Tyto  

změny ovlivnila především 1. světová válka.  Ženy převzaly  povinnosti mužů –  

obhospodařovaly  farmy,  pracovaly  v továrnách,  plnily  správní  činnosti,  

39 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.slovnik-cizich-slov.net/liberte-
egalite-fratemite/
40 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.fulltext.shtml?x=183558
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zabezpečovaly rodinu. Dokázaly tak, že jsou schopny postarat se samy o rodinu i  

práci, že jsou schopny prosadit se ve veřejném životě, že jsou samostatné.“41

Obrázek č. 1 Emmeline Pankhurstová

V Emmeline  Pankhurstové lze  vidět  mancharsterskou  socialistku  a  přední 

představitelku strany, která se  nazývá Nezávislá labouristická strana. Její hlavní 

přínos spočívá v prosazení nezávislosti- zakládá vlastní stranu nesoucí název 

WSPU ( Women´s Social and Policall Union – ženský společenský a politický 

svaz  ).  Chtěla  prosadit  volební  právo  pro  ženy.  Před  tím  se  o  stejnou  věc 

pokoušela strana NUWSS – Národní svaz společnosti za volební právo žen, ale

vláda  nepodporovala   její  návrhy.  Rodina  Pankhurstových  šokuje  soudobou 

společnost  emancipací. V tomto případě doba očekává snahu o rodinné Blaho, a 

ne  činnost  spojenou  s  veřejnými  zájmy.  Šokuje  zde  převážně  nižší  vrstvu, 

nemající takové odhodlání jako ona. Originalita členek hnutí se projevuje velikou 

kreativitou  v té  době,  např.   –  psaní  křídou  na  chodník.  Prostřednictvím činů 

neuniknou  tomu,  aby byly  samozřejmě  zveřejněny na  dobových fotografiích. 

Mezi další originální počiny  tohoto společenství spatřujeme držení hladovek. 

Postupně vzniká stran Sufražetek, mezi něž patří například strana nesoucí název

„Východolondýnská federace sufražetek  ( ELFS ).“ 42

41 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x
%
42 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.sop.revoluce.info/index.php?
id=21,193,0,0,1,0
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Hnutí Sufražetek vydávalo také noviny nesoucí nejdříve název „ Sufražetka“43,a 

posléze „ Britannia“. 44 Strana ELFS se během první světové války přejmenovala 

na Workers Suffrage Federation.

O hnutí můžeme konstatovat, že bylo proti vykonávání  branné povinnosti. Válka 

přinesla ženám vysněné volební právo, ale pouze ženám nad 30 let. 

K volebnímu právu je nutno zmínit  ještě jednu věc, že „ zpočátku volební právo 

ženám přiznávaly  některé  státy  v Americe   –  jako  první  Wyoming,  později  se  

přidaly západní státy. Na požadovaný dodatek k ústavě si  ale americké občanky  

ještě musely počkat.“45

Národní  obrození  –  u  nás  ho  spojujeme  převážně  s první  vlnou  feminismu. 

V této  době  vznikají  základy  vzdělanosti  a  na  scénu  přichází  ženské  spolky, 

jejichž činnost se v této době rozvíjí. Vzdělanost žen nespočívá jen ve vzdělávání 

ve školách, které jim byly určeny, ale i v ženských spolcích, které pro ně budují 

od 60. let 19. století.  „ Hájení vlastních zájmů platilo jen o úzkém okruhu žen  

z rodin inteligence a měšťanstva, na venkov se ženské hnutí šířilo minimálně a  

změna životního stylu se vůbec nedotkla žen z dělnických poměrů.“46V této době 

nevstupují na scénu jen ženské spolky, ale i s různé vzdělávací aktivity  sloužící 

k rozvíjení vědomostí o vzdělávací činnosti, ale i o zprostředkování potřebných 

kontaktů.  Tyto akce většinou sloužily k tomu něco bližšího se dozvědět.  Akce 

bývaly určeny především měšťanstvu. Nejvíce spolků bylo zakládáno na území 

hlavního města Prahy. 

      Souvislost s národním obrozením spočívá především v tom, že se zde rodí 

ženská  emancipace  na  našem  území..   Činnosti  národních   spolků  jsou 

následovné:

1. „je to úsilí, aby se ženy mohly vzdělávat stejně jako chlapci a muži na všech  

stupních škol, včetně škol středních.“47

43 Tamtéž
44 Tamtéž
45 OSVALDOVÁ, Barbora. Český feminismus, nakladatelství Libri/Slon, 
Praha, 2004, ISBN 80-7277-263-5, s. 145
46 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč?: Postavení žen 
v české společnosti v 19. a na počátku 20.století, nakladatelství Libri, Praha, 
2005, ISBN 80-7277-295-3, s. 173
47 PEŠAKOVÁ, Kristýna. Ženské spolky jako cesta k ženskému  
vzdělávání,Brno, 2008, Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, 
Fakulta filosofická, Vedoucí práce PhDr. Alena Schauerová, s. 40
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2. „ spolky vzdělávaly ženy jednak, proto  aby nahradily to, co jim chybělo díky  

nemožnosti  vzdělávat  se  v plné  šíři  (  tedy,  aby ženám rozšířily  jejich  rozhled,  

postoje apod.), jednak poučovaly ženy v nezbytných otázkách jejich sebevědomí,  

často na pomezí osvěty a politiky. Díky sociální situaci ( velké množství vdov a  

neprovdaných žen ) byl také důležitý praktický aspekt vzdělávání, tj. dát ženám  

možnost uživit se.“48

Vojta Náprstek –  u něho spatřujeme vynikající  inovátorské a revolucionářské 

snahy, ulehčující ženám co nejvíce jejich práci  ( různé domácí přístoje ). Je to i 

spoluzakladatel amerického klubu dam.

„ Americký klub dam byl prvním organizovaným střediskem pro činnost českých  

žen a dívek, snažil se vzdělávat ženy v jejich volném čase a tak je obohatit. To, že  

se tento spolek snažil ženy vzdělávat, nebylo v době jeho vzniku ještě zvykem.“49

Členkami byly tedy výlučně ženy, pro než byly také všechny akce určeny.“50

                  Klub sloužil uzavřené společnosti žen a dívek ze středních a vyšších 

                  vrstev. Spolek byl založen právě pro charitativní účely ( různé společenské akce a 

                  další dobrovolnické aktivity ). 

                  Významnou osobností se stala  F  rantiška Plamínková –   zakladatelka Ženského 

                  klubu českého. Její přínost pro tento klub byl značný. Důležitost především

                  spočívala ve světové osvětě a vzdělávání na všech rovinách. Do tohoto hnutí řadí-

                  me později mnoho dalších významných osobností, jako byla Charlotte a Alice

                  Masarykova..“ Klub sdružoval ženy nejrůznějších vrstev a různých politických 

                 názorů, což mu zaručovalo dlouhodobý úspěch.“ Ženský klub český byl 

                 vzdělávacím a společenským střediskem českých měšťanských žen.“51

Doména  jeho  činnosti  spočívala  v pořádání  různých  intelektuálních  debat  na 

rozličná témata. „Diskutovat sem chodily umělkyně, intelektuálky a vysokoškolsky  

vzdělané ženy.“52

Karolína Světlá – zakladatelka Ženského výrobního spolku. „ Při spolku byla  

zřízena i spolková škola zaměřená na výuku praktických předmětů, které mohly  

navštěvovat  také  dívky  z chudých rodin.“53Tento  spolek  navštěvovala  převážně 

48 Tamtéž, s. 4
49 Tamtéž, s. 13
50 Tamtéž, s. 14
51 Tamtéž, s. 24
52 Tamtéž, s. 2
53 HEDRYCHOVÁ, Lenka. Z historie feminismu v českých zemích: 
Společnost žen a mužů z aspektu genderu. Open society Fund, Praha, 1999, 
ISSN 1213-0028, s. 92
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střední a vyšší vrstva v Praze. Známost spolku byla vskutku vysoká – měla ohlas 

světového charakteru. 

Spolek měl „ více než 1000 členů.“54Největší expanze tohoto spolku byla v “70. a  

90.  letech  19.století.“55 a  jeho  ukončení  spadá  do  roku  „1957“.56Výraznou 

osobností  se  stala  Eliška  Krásnohorská  –  zakladatelka  gymnázia  Minerva. 

Založení gymnázia Minerva představuje v té době velký průlom v emancipačním 

a  feministickém  hnutí  u  nás.  .  „  Existence  střední  odborné  školy  pro  dívky  

zároveň  umožňovala  (  zpočátku  jen  teoreticky  )  pokračovat  na  vysoké  škole.  

Snahy o založení dívčího gymnázia se zpočátku setkávaly s neúspěchem. Ovšem,  

až do té doby, než se této myšlenky chopila Eliška Krásnohorská. Ale ani ona to  

neměla snadné – i ona se musela potýkat se značným odporem, a to hlavně ze  

strany  mužů.“57„  Společnost  pohlížela  na  ženu  jako  na  nesvéprávnou.  To  

dokazuje i  Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 ( vzorem byl Napoleonův  

kodex  z roku  1804),  který  například  stanovoval,  že“58:●  manželka  má  právo 

požívat manželova stavu. Po společenském žebříčku se tedy pohybuje ne vlastní  

prací, ale sňatkem

                                              ● manželka je na úřadech zastupována manželem

                                             ● otec rozhoduje o výživě a výchově dětí

                                             ● manželka je povinna poslouchat manželovy příkazy

                                             ●majetková práva má pouze manžel

                                            ● po smrti manžela nemůže být žena jedinou poručnicí  

                                              dětí, musí se najít spoluporučník

3.2 Druhá vlna

       Druhá vlna feminismu začíná  zhruba v 60. letech 20.století. Jeho význam

spatřujeme především v tom, že dochází k úzkému spojení  boje za práva žen, za 

54 PEŠÁKOVÁ, Kristýna, Ženské spolky jako cesta k ženskému vzdělávání, 
Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta filosofická, 
Vedoucí práce PhDr. Alena Schauerová, s. 40
55 Tamtéž, s. 17
56 Tamtéž, s. 17
57 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč: Postavení žen 
v české společnosti v 19. a na počátku 20.století, nakladatelství Libri, Praha, 
2005, ISBN 80-7277-295-3, s. 32
58 JUHOVÁ, Dana. Ženská práva jsou lidská práva, 2008, Židlochovice, 
Vedoucí práce Mgr. Helena Machová
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lidská práva a k rozvoji studentského hnutí. V této době dochází k  účasti žen na 

politických aktivitách, bohužel bez většího úspěchu neboť mužové  stále považují 

ženy za podřadné bytosti. .  „ Ženy začaly pociťovat, že sice mohou vystudovat  

téměř  jakoukoliv  školu,  ale  poté  se  již  nemohou  kvalifikovaně  uplatnit.  Proto  

začaly  zakládat  své  nezávislé  organizace,  které  se  zabývaly  převážně  

feministickými otázkami.“59

U  nás  se  tato  vlna  feminismu  téměř  neprojevila.  „  Komunistický  režim  sice  

formálně nastolil příznivé podmínky pro ženy a direktivně prosadil některé jejich  

požadavky ( vstup do veřejné sféry, podpora zaměstnanosti žen, systém školek a  

jeslí,  proklamovaná  rovnost  pohlaví  atd  ),  ale  nedával  jim  mnoho  prostoru  

k seberealizaci  a  svobodu  volby.  Uzavřenost  komunistické  společnosti  vůči  

západnímu  světu  způsobila,  že  myšlenky  feminismu  k nám  proniky  v oslabené  

formě až počátkem 90. let.“60

V této  vlně  byla  založena  v roce  1966  významná  a  velmi  úspěšná  americká  

ženská organizace National Organization for Women ( NOW ).

V této  době  „  Feministické  hnutí  se  postupně  z velké  části  přesunulo  na 

univerzitní  půdu a nová generace  bojující  za  ženská práva se začala  zabývat  

novými  tématy.  Jedním  z nejdůležitějších  témat  bylo  samozřejmě  zpochybnění  

tradiční „ přirozené role žen ve světě ovladaném  muži.“61

„ Ženské  hnutí  a  jeho požadavky  výrazným způsobem ovlivnily  vývoj  západní  

společnosti.  Přispěly  k vytvoření  a  prohloubení  sociální  péče,  péče  o  některé  

skupiny obyvatel a podobně. Tyto změny se však vyhnuly východním státům, které  

byly  pod  nadvládou  komunistického  režimu.  Nemohlo  zde  vzniknout  ženské  

feministické  hnutí,  a  proto  ženy  bývalého  východního  bloku  neprošly  stádiem 

sebeuvědomění, zformulování a prosazení svých potřeb a požadavků.“62

Tato vlna feminismu pronikla k nám až na začátku 90.let. 

3.3 Třetí vlna 

       Dle mnohých feminismus nekončí druhou vlnou, ale pokračuje ve třetí vlně.

U nás je to období od  80. let 20.stol. do současnosti.

Tato vlna je specifická převážně tím, že se začíná  přesouvat i na univerzitní půdu. 
59 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.topzine.cz/divci-gymnazium-
minerva-zmenil-tvar-ceske-vzdelanosti
60 Tamtéž, s. 10
61 Tamtéž, s. 10
62 Tamtéž, s. 10
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„  Především  v západních  zemích  dochází  k zakládání  samostatných  kateder  

gender studies a k pronikání této tématiky do dalších oborů ( např. genderový  

pohled  v sociální  práci  nebo  psychologii  ),  vycházejí  časopisy  a  odborná  

literatura.  Otázka  postavení  ženy  se  stává  součástí  odborné  vědecké  diskuze,  

vznikají nové termíny a výzkumy, které se zabývají touto problematikou.“63

Ženy  ve  třetí  feministické  vlně  „  si  dobře  uvědomují  hodnotu  práv  a  výhod  

vybojovaných ženami předchozích generací.  Muže neberou jako nepřátele,  ale  

snaží se o společné zlepšování životních podmínek obou pohlaví. Mezi základní  

požadavky patří:“64● stejné mzdy žen a mužů za stejnou práci

                                ● rovné příležitosti žen a mužů v přístupu ke vzdělání a za-

                                   městnání

                               ● rovné zastoupení žen a mužů v rozhodování a politické moci

                               ● společné normy péče o děti

                               ●právní a finační nezávislost všech žen

                               ●možnost antikoncepce a interrupce

                               ●ukončení diskriminace lesbických žen

                                ●ochrana všech žen před jakýmikoliv formami násilí

                               ● přeformování všech zákonů a rovněž změna ve struktuře 

                                institucí, které zvýrazňují mužskou dominanci

4. Československé političky – boj za ženskou rovnoprávnost

Československo – politička Milada Horáková

         

        Významná osobnost  50. let 20.století. „ Celý její život je prostoupen ideou

63Tamtéž, s. 11
64 Tamtéž, s. 11

22



humanity a demokracie v pojetí T.G. Masaryka a první republiky.“65V Horákové 

                  spatřujeme velmi aktivní ženu již od útlého mládí.  „ Už jako gymnazistka za  

první 

                 světové války žila Milada myšlenkou svobodného českého státu. V roce 1918 se 

                 účastnila protirakouské demonstrace.“66Bohužel časem  dochází ke 

změně  politických  poměrů,  které  zakazují  protestní  studentské  akce  a  akce 

podobného  ražení.  Pozitivum  spočívá  v tom,  že  na  základě  svých  zkušenosti 

vystudovává  Milada  Horáková  práva  na  fakultě  Univerzity  Karlovy  a  doufá 

v uplatnění  právnických schopností  a dovedností.  Nezůstává  pouze u práv,  ale 

dostává se rovněž k sociální sféře. Ovlivňuje ji to převážně v osudovém setkání s 

Františkou  Plamínkovou.67 Nechce  poznávat  věci   jen  z teoretické  roviny,  ale 

musí  jít  i  do  praktické  části  a  tou  je  praxe  života.  Své  první  pracovní  místo 

dostává  v   „ Ústředním sociálním   úřadu na pražském  magistrátu.“68Zde se 

potkává s velmi významnou osobností    té doby s doktorem   Petrem Zenklem, 

ve kterém spatřuje velkého příznivce a  pomocníka řešení sociálních otázek i ve 

světě.  „ Navštívila několikrát Francii, Anglii a další země, zajímal ji i Sovětský  

svaz.“69Za své ideologické názory  je i  mučena  v několika věznicích,  v jedné 

z nich  skončí  např.  s manželem  v ruzyňské  věznici  a  v neposlední  řadě 

v  pankrácké věznici.70 Toto datum 31. května 1950 začíná soudním přelíčením 

s Miladou Horákovou, Tímto  zinscenovaným  procesem, který je  několikrát  i 

měněn.“71

Život Milady Horákové je ohrožen už tím,  že odmítá  žádost o zproštění viny, 

neboť se ničím neprovinila.  Od této chvíle  spatřujeme život  Milady Horákové 

65 DOUDOVÁ, Milena. Velké ženy české, vydal Knižní klub, 1997, ISBN 80 
– 7176-634-8, s. 181
66 Tamtéž, s. 171
67 Dostupné na WWW[ online ]<http://www.osobnosti.net/frantiska-
plamínkova.htm, Česká politička bojující za práva žen. Nebála se napsat 
dopis Hitlerovi, za to šla do vězení. Její život byl ukončen v Terezíně. 
68 Tamtéž, s. 171, Patřil mezi významné osobnosti 1. pol. 20,století. Velký bojovník proti 
komunismu. Během svého života vystřídal několik profesí – předseda Ústředního sociálního 
sboru hlavního města Prahy, primátorem Prahy, náměstek předsedy vlády. V době totality v roce 
1948 emigroval nejdříve do Západního Německa, potom do Anglie a USA. Zde byl předsedou 
Rady svobodného Československa.
69 Tamtéž, s. 171
70 Tamtéž, s. 171,  Pankrácká věznice – místo, kde se odehrálo hodně komunistických vražd a 
zločinů. Trest smrti kromě již zmíněné Milady Horákové zde vyslechli dalších 11 prominentních 
komunistických vězňů. V roce 1956 byl v těchto prostorách postaven a zpřístupněn veřejnosti 
památník. Nejdříve sloužil pouze obětem nacismu. Od 90. let byla zde vybudovaná stálá expozice 
připomínající oběti hrůzných trestních činů.

71
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velmi  tragicky.  Je  podrobována krutým metodám vyšetřování.  Surově ji  nutili 

k přiznání  viny.  Národ  stále  obdivuje  její  statečnost  vůči  nátlaku  a  týrání.  O 

zrušení rozsudku smrti žádají i významné osobnosti světa, mezi kterými můžeme 

uvést: W. Churchilla, A. Einsteina a další.  24. srpna 1952 však Gottwald ortel 

smrti  podepsal.  Poslední  dny  trávila  nezdolná  žena  psaním  dopisů  určených 

převážně nejbližším. Na ( zinscenovaný ) obludný proces s Miladou Horákovou 

navazují  ještě  další  procesy podobného ražení.  Celkově šlo o více  než  „ 35 

procesů,  v nichž  bylo  odsouzeno  více  než  640  osob.“72Tento  den  vstoupil  do 

historie  naší  země.  Dnes  slavíme  tento  den  jako  Den  památky  obětí 

komunistického režimu.

-  politička Anežka Hodinová – Spurná

   Za  komunistické  éry  žila  v naší  zemi  další  významná  osobnost  –  Anežka 

Hodinová  –  Spurná.  Zastávala  mnoho  funkcí.  .“  Patřila  ke  stoupencům 

Gottwaldovy  skupiny.  V letech  1929  –  1938  byla  poslankyní  Národního  

shromáždění a členkou pražského obecního zastupitelstva a městské rady. Hájila  

zde zájmy nezaměstnaných a chudiny bydlící v nouzových koloniích. V letech 1945 

–  60  byla  poslankyní  a  místopředsedkyní  Národního  shromáždění.  Roku  1949  

zpočátku figurovala – zřejmě pro svůj válečný exil v Londýně – na seznamech lidí  

podezřelých z „ protistátní činnosti.“73Ve veřejnosti  byla v 50.letech známá jako  

vytrvalá  řečnice,  předsedkyně  Výboru  československých  žen  a  představitelek  

prosovětského mírového hnutí.“74

5. Politická situace na našem území

5.1 Období let 1918 – 1939

72 Dostupné na WWW [ online ]<http:/www.miladahorakova.cz/milada-
horakova/%CB%876%ivotopis/
73 Tamtéž
74 Tamtéž
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            Toto období charakterizují  převážně velké změny na našem území 

v důsledku  první  světové  války  a  později  začíná  etapa  druhé  světové  války. 

Zasahuje to i celou politickou sféru té doby. Díky političkám se ženy dostávájí 

daleko více do mužského podvědomí.  „ Liberální, sociálně demokratické a nově  

zformované  komunistické  křídlo  vyjadřovalo  podporu  politicky  aktivním  

ženám.“75Mezi nejvýznamnější  osobnosti  této  zvláštní  doby po skončení  první 

světové války patří  dcera T.G. Masaryka Alice. Alici Masarykovou oslavujeme 

jako autorku první zmínky o sociální  práci v českém tisku.“ Krátce po vzniku  

Československé republiky v říjnu 1918 byla jmenována poslankyní za Slovensko  

v prvním  Národním  shromáždění  Československé  republiky,  kde  několikrát  

hovořila o sociálních problémech.“76Zajímá se o sociální sféru,vykonává jednu 

dobu i  místopředsedkyni  Československého Červeného kříže.  Zasloužila  se   o 

založení sanatoria v Praze Podolí ( pozdější Ústav péče o matku a dítě ). Od roku

1926  druhou  květnovou  neděli  v naší  zemi  slavíme  jako  Den  matek.“77Alice 

Masaryková má velké sociální cítění. Po jmenování předsedkyní Červeného kříže 

píše svému otci:  „ Slibuji,  že budu pracovat  ze  všech sil  svých tak,  abych se  

mohla  zodpovídat  Tobě,  těm,  kteří  v naší  republice  trpí  nejvíce  a  věčné  

spravedlnosti, za níž jsem schopna život položiti.“78

         K dalším významným političkám té  doby můžeme zařadit:  Františku 

Zeminovou, Marii Tumlířovou, Annu Chlebounovou.
              Hlavními tématy první poloviny minulého století byly rodinné právo, 

prostituce a interrupce. Samy poslankyně říkají, že je nutno si uvědomit nelehkost 

té doby. Nezískávají hlavní pozice ve  vedení Poslanecké sněmovny nebo Senátu 

–trvala dál profesní diskriminace ( není stejné profesní ohodnocení a šance na 

lepší příležitosti).

5.2 Období let 1939 – 1945 

           Toto období charakterizuje příchod druhé světové války..         

75 JARATHOVÁ, Olga. Účast českých žen v politice 1. republiky a po roce 1989,České 
Budějovice, 2010, Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 
teologická, Vedoucí práce PhDr. Roman Mička, Th.D., s. 54
76 Tamtéž, s. 11
77 Tamtéž, s. 11
78 Tamtéž, s. 19
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 „ Osudy řady  političek,  se  vyvíjely  již  od  první  poloviny  třicátých  let  velmi  

dramaticky. Mnohé  byly pronásledovány z rasových důvodů,byly vězněny, týrány  

v koncentračních  táborech,  umíraly  na  popravištích,  nebo  hledaly  spásu  

v emigraci. Jen malá část se po válce vrátila domů a ještě méně se jich objevilo  

znovu v politice.“79První politické změny na našem území začínáme spatřovat již 

„  po  roce  1945,  kdy  došlo  k první  vlně  znárodňování  majetku  osob 

spolupracujících  s fašistickým  režimem  a  k odsunu  německého  a  maďarského  

obyvatelstva do zahraničí.“80 V roce 1948  se dostává k moci  nová vládnoucí 

skupina u nás  a dochází k nahrazení politického systému  „ systémem sovětským,  

tj. vládou jedné politické strany.“81 

5.3 Období let 1945 – 1989

        Období má dva významné aspekty – konec druhé světové války a konec 90. 

let. Sametová revoluce je začátkem nové dějinné etapy. 

        Rok 1948 začíná sílícím vlivem komunistů, do vlády vstupuje v té době 

KSČ.  Prvním činem této  strany  je  znárodnění  všech  podniků.  Od  roku  1948 

počíná zakládání organizací typu Pionýr, později Socialistický svaz mládeže. Sílí 

moc státní bezpečnosti. Na politické scéně se objevuje více osobností, ale mezi 

nejvýznamnější patří Ludmila Janovcová. Do roku 1948 “ členka předsednictva a  

místopředsedkyně  Československé  strany  sociálně  demokratické,  představitelka  

levicového směru.“82

        V dalších letech zastává funkce ministryně výživy, místopředsedkyně vlády 

či poslankyně NS. Gertruda Sekaninová-Čakrtová ( československá právnička a 

diplomatka ). Za války musí podstoupit  transport do Terezínského ghetta a odtud 

deportaci  do  Osvětimi.  Při  selekci  je  vybírána   na  nucené  práce  v německé 

pobočce koncentračního tábora v Kurzbachu. „ Sekaninové se podařilo uniknout  

z tohoto  koncentračního  táboru“83a  „  skrývala  se  v Sasku  až  do  osvobození  

79 Tamtéž, s. 20
80 Tamtéž, s. 20
81 Tamtéž, s. 20
82 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o-
jaknkovcoval.php

83 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o-
sekaninovag.php
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americkou armádou.“84Jedním  z mezníků jejího života byl roku 1986, kdy „byla 

zbavena poslaneckého mandátu a vyloučena z KSČ.“85Další političkou byla Marie 

Kabrhelová  (  komunistická  politička  )  –  „  jméno  této  vysoce  postavené  

komunistky se před rokem 1989 skloňovalo v médiích téměř  každý den.“86

Její  politická  éra  vrcholila  především za  vlády  prezidenta  Gustava  Husáka.  „ 

Kabrhelová patřila před Listopadem do úzké skupiny komunistů, v jejichž rukou 

se  soustředila  skutečná  moc.“87“  V roce  1974  se  stala  placenou  šéfkou  

Československého  svazu  žen  –nomenklaturní  organizace  spojené  s KSČ.  O 

výsadním postavením svazu mluví mimo jiné i to, že jej s ministerstvem zahraničí  

spojovala tajná telefonní linka „ Černín“.Kabrhelová byla později i poslankyní a  

posbírala  několik  tehdejších  řádů.  Vrcholem   její  kariéry  se  stalo  zvolení  do 

nejvyšších stranických organizací v roce 1976.“88Tam vydržela „ až do poloviny  

roku 1989.“89Konec její politické dráhy nastal  „ v únoru roku 1990.“90

Anna  Šabatová  –  jedna  z předních  osobností  a  mluvčí  charty  77,  zástupkyně 

ombudsmana Otakara Motejla a disidentka a je činná do dnešní doby.

Obrázek číslo 2 Anna Šabatová – jedna z nejvýznamnějších osobností charty 

77

 

5.4 Období roku 1989 až rok 2000

      Po roce 1989 ( po komunistické éře ) se začínají zakládat mnohé politické 

strany  a  ženy  mají  možnost  se  aktivně  podílet  na  politickém  dění.  Ženskou 

84 Tamtéž
85 Tamtéž
86 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.zpravy.idnes.cz/za-normalizace-
kabrhelova-vladla-zenam-od-listopadu-zije-v-ustrani-1dw/domaci.aspx?
C=AO911160_145023_domaci_itu
87 Tamtéž
88 Tamtéž
89 Tamtéž
90 Tamtéž
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politiku po roce 1989 můžeme charakterizovat několika body, provází vystihnout: 

založení samostatné české republiky v roce 1993 a prvními komunálními volbami 

v roce  1994,  která  otevírají  dveře  ženám  političkám,  převážně  v regionální 

politice.  „ Po rozpadu Československa existuje jen nízká míra reflexe politické  

„  feminity“,  kterou  oficiálně  potvrzuje  například  i  návrh  národní  zprávy  o  

postavení  žen z roku 1994, která říká,  že  v této oblasti  panuje „ bezradnost“.  

Diskurs o postavení žen a mužů, feminismu nebo gender otázkách měly v době 

transformace  České  republiky  jednoznačnou  prioritu.  V tomto  období  chybí  

zákonné úpravy a normy týkající se oblasti genderové politiky.“91 V roce 1996 se 

uskutečnily  parlamentní  volby.  „  Česká  vláda  se  začala  otázkami  spojenými  

s právy žen zabývat v září roku 1997. V roce 1998 byl ministr práce a sociálních  

věcí  pověřen  koordinací  opatření  souvisejících  s genderovou  problematikou  a 

všechna ministerstva musela začít spolupracovat s ženskými skupinami.“92

V této době přicházejí na scénu jedny z nejvýznamnějších politických osobností, 

mezi  které  patřila  například  Petra  Buzková a  Miroslava  Němcová.  První 

jmenovaná  ,Petra  Buzková  –  politička,  bývalá  místopředsedkyně  Sněmovny 

ČSSD a ministryně  školství,  v roce 2006 kandidovala  na primátorku hlavního. 

města Prahy. V dnešní době se věnuje převážně advokátní činnosti.93Později přišla 

do  politiky  Miroslava  Němcová.  Nejdříve  se  její  dráha  ubírala  spíše 

podnikatelským směrem,posléze vstoupila  do politické sféry,nejdříve jako členka 

Rady  a  Zastupitelstva  města  Žďáru  nad  Sázavou  a  posléze  jako  poslankyně 

Poslanecké sněmovny.  V roce 2010 se stala  předsedkyní  PS PČR.  94Miroslava 

Němcová  mohla  být  naše  prezidentka,  ale  v dubnu  roku  2012  se  nakonec 

rozhodla, že nebude kandidovat na místo prezidentky České republiky z důvodu 

toho, že je „ přesvědčena, že republice pomůže daleko více v pozici předsedkyně  

Poslanecké sněmovny.“95Doslova odpověděla „ Jako předsedkyně sněmovny mám 

91 ŠINDELÁŘ, Pavel. Politická reprezentace žen v České republice, 
Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 
Katedra sociologie, Vedoucí práce Mgr. Lucie Jarkovská, s. 2003
92 JARATHOVÁ, Olga. Účast českých žen v politice 1. republiky a po roce 
1989, Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Teologická fakulta, Katedra teologické a sociální etiky, Vedoucí práce PhDr. 
Roman Mička Th.D.
93 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.osobnosti.cz/petra-buzkova.php
94 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/157-
miroslava-nemcova
95 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nemcova-do-primarek-ods-nafunkci-
prezidenta-republiky-nepjde/782835
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odpovědnost, kterou kladu nad kandidaturu na prezidenta.“96 Neméně důležitou 

osobností  té doby byla  i  Dana Bérová,  která  „ od dubna 2005 zastávala post  

ministryně informatiky“97I jako její předešlé předchůdkyně i ona měla politické 

ambice, již od začátku, ale nejdříve jako Němcová zkusila podnikání a až potom 

přešla do politiky. 

Obrázek č.3 Petra Buzková

Polistopadový vývoj  v naší  zemi  není  pro naši  zemi  významný jen z  hlediska 

toho, že se na přední místa  dostávají významné ženy -političky,  ale je to také 

obdobím,  kdy se na scéně  začínají  objevovat  i  aktivní  opatření  napomáhající 

vstupu žen  do politiky. Mezi taková opatření patří mimo jiné i kvóty. 

Nejdříve  by bylo důležité říci si, co vlastně kvóty jsou:

„  Kvóty jsou jistým druhem pozitivní  akce,  která má za cíl  dosáhnout  většího  

zastoupení  nějaké  znevýhodněné  skupiny  (  zde  žen  )  v různých  veřejných  i  

soukromých subjektech ( zde ve volených orgánech a veřejných či  stranických  

funkcích). V momentě, kdy je cíl kvót splněn, ztrácí opodstatnění. Proto jsou kvóty  

z principu  dočasným  opatřením.  Z praxe  však  víme,  že  dosáhnout  skutečně  

rovného  zastoupení  žen,  které  by  navíc  přetrvaly  i  po  zrušení  kvót,  je  spíše 

dlouhodobou záležitostí.“98 Kvóty jinak můžeme označit za poměrně jednoduché 

a flexibilní. 

„  V řadě evropských zemí přijímají  jednotlivé  politické  strany taková  aktivní  

opatření, aby se zvýšil počet žen na kandidátních listinách a tudíž ve volených  

pozicích, a to i tam, kde jim to nenařizuje volební zákon.“99

96 Tamtéž
97 ŠINDELÁŘ, Pavel. Politická reprezentace žen v České republice, 
Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studiích, 
Katedra sociologie, Vedoucí práce Mgr. Lucie Jarkovská, s. 2003
98 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.padesatprocent.cz/docs/globalni-databaze-kvot-pro-zney.pdf
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Jednou „ našich prvních stran, která taková to opatření zavedla, byla bezesporu  

ČSSD. Jednalo „ se o vnitřní kvótu 25% žen doplňovanou do všech stranických  

orgánů.  Díky kvótě  musí  být  v předsednictvu  na všech úrovních vždy nejméně  

jedna žena, kvóta se ale nevztahuje na kandidátní listiny ani na zastoupení ve  

vládě  (  ostatně  Miloš  Zeman,  první  sociálně  demokratický  premiér  vládnoucí  

v letech 1998 – 2002, nejmenoval do své vlády ani jednu ženu  ) a je tedy zřejmé,  

že  se  jedná  o  nahodilé  opatření,  nikoli  o  systematickou  koncepci  vedoucí  ke  

zvýšení počtu žen ve volených pozicích.“100

          Na téma kvóty v genderovém balíčku je rozhovor s političkou Annou 

Čurdovou. Tato politička se angažuje v oblasti rovných práv a  hlavně příležitostí 

v politickém životě  pro ženy. Na otázku „ Jak je možné reprezentaci žen mezi  

kandidátky  zvyšovat  –  co  pro to  mohou –  nebo by  měly  udělat  strany a  co  

voličky a voliči?“ Čurdová odpovídá – „ Ženy by se měly naučit vzájemně se 

podporovat  a  spolupracovat.  Pokud  ženy  nebudou  spolupracovat,  nebudou 

podporovat samy sebe jako ty,  které vnímají  a tím prosazují jejich alternativní 

řešení,  pak  skutečně  nemáme  šanci.  Je  nutné  donutit  strany,  aby postupovaly 

podle  stanovených  pravidel.  V mé  straně  tvoří  ženy  zhruba  28,3  %  členské 

základny,  kvótu  pro  vnitřní  orgány  máme  25%.  Pokud  chceme  více,  pak  je 

logický argument, že by proporčně nebyla zastoupena členská základna a 25 % 

odpovídá  jejímu  složení.  Politické  strany  nejsou  ochotny  vnímat  komplexnost 

problematiky a zatím bohužel žádná z nich nepochopila, že rovné příležitosti žen 

a mužů byly, jsou a budou představovat významně politickou otázku.“ Občanské 

sdružení 50 % chápe kvóty, jako dočasné a efektivní řešení nízkého zastoupení  

žen v politice při současném zachování svobodné volby voličů a voliček,  komu  

dají svůj hlas. Kvóta je tedy genderově neutrálně formulovaná. “101

V otázce kvót bychom si vlastně mohli říci, co je hlavním důvodem, proč je žen 

v politice tak málo a proč je nutné vůbec dělat nějaká zásadní opatření na jejich 

podporu? Jaké jsou tedy hlavní důvody nízkého zastoupení žen v politice?

1. Ženy v politice nejsou, protože v ní být nechtějí. Zmiňovaná respondentka na 

toto  téma  odpovídá.“  Když  jdete  do  politiky,  opravdu  nemůžete  být  výborná  

99 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.feminismus.cz/download/GB_politika.pdf
100 Tamtéž
101 Dostupné na WWW [online ]<http://padesatprocent.cz/nase-
aktivity/koalice-za-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/forum-50-
zacina-vytvaret-koalici-pro-prijeti-kvót
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matka,  výborná hospodyně,  výborná manželka a výborná politička.  To se vám  

nepodaří. Vždycky musíte říct, že odsunete na někoho jiného péči o domácnost, je  

přeci dneska možný, aby se partneři dělili, ale v našich dobách, lépe řečeno, tak  

jak jsme byli vychovávány my, ještě to nebylo tak úplně zvykem a to si myslím, že  

je  problém.“102Dalším  významným  problémem  je  kontrola  mocenských 

politických pozic ze strany mužů. Jedna z vybraných respondentek k tomu říká:“ 

….ženy nemají problém vstoupit do strany, ale postupovat po tom žebříčku, to už  

opravdu problém je“103. Jiná žena konstatuje:“ ……většina politických stran vám 

řekne, že s tím má problémy, ale ty ženy se dostaly na kandidátky, ne, že by to ty  

ženy nechtěly, ale že při sestavách těch kandidátek se to udělá tak, aby se dostaly  

až na méně volitelná místa. To je bych řekla model, který je v současné době u  

nás.“104

Neméně významnou příčinou“ nízkého počtu žen v politice je spatřována také  

vůle žen prosadit se v politické sféře a ochota tvořit tradiční představy.“105

Zde  dochází  k překážce,  ve  smyslu  očekávání  spojených  se  ženou,  matkou, 

manželkou.  Důležité  je  se  tomu  vzepřít.  A  poslední  neméně  důležitá  je  vůle 

v sama sebe.  

Co  vlastně  potřebuje  dobrá  politička,  aby  mohla  uspět  v tvrdém  politickém 

prostředí? Je tady důležitá  - vzdělanost,“ by bylo dobře, kdyby byly samozřejmě  

vzdělané,  kdyby  měly  určitý  rozhled,  kdyby  se  nebály  dalšího  sebevzdělávání.  

Političky  popisují,  že  je  důležitá  znalost  cizích  jazyků.“  Jedna  z respondentek  

upozorňuje na to, že by v této oblasti neměly být ženy zbytečně skromné“….žádná  

z žen, které se chtějí angažovat v politice, nemusí mít strach z toho, že by nebyla  

dostatečně  odborně  kvalifikovaná/protože  muži,  mnozí  muži  si  tuto  otázku  

rozhodně nekladou.“106“ Rozvoj směrem k sebevědomému vystupování. Jedná se  

o nutnost umět se rozhodovat, komunikovat, ale i umět i vystupovat před druhými  

a pro své názory a představy u druhých.“107

Mocenské ambice – umět se chopit správně příležitosti a jít si za svým, nenechat 

se odradit.

102 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.otevrena-univerzita.cz/data/analyza-final.pdf
103 Tamtéž
104 Tamtéž
105 Tamtéž
106 Tamtéž
107 Tamtéž
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Tím  pádem  by  se  snížila  i  různá  opatření  na  jejich  podporu  při  vyšším 

sebeprosazení. 

5.5 Období let 2000 až rok 2012

         Tato dekáda hodně ovlivňuje české dějiny . Do popředí se  dostává nejen 

otázka rovných příležitostí na trhu práce, ale také do popředí otázka ekonomická. 

Tuto  souvislost  spatřujeme  v otevření  se  naší  země  Evropě.  Právě  vstup  do 

Evropské unie změnil  celou situaci  v naší  zemi,  „ kdy byly  učiněny konkrétní  

kroky směrem k odstranění existujících genderových nerovností.“108 V této době „ 

zastoupení žen ve vrcholové politice je dlouhodobě velmi nízké. Podle hodnocení  

Meziparlamentní unie, se po volbách v roce 2006 Česká republika propadla ve  

světové klasifikaci zastoupení žen v parlamentu z 65. místa na 71. místo. Zatímco  

obecně  se  zastoupení  žen  ve  světě  i  v Evropě  zlepšuje,  v České  republice  

zaznamenáváme opačný trend. Do poslanecké sněmovny České republiky ( dále  

jen PSP ČR ) bylo v roce 2006 zvoleno 31 žen. Ženy poslankyně tak ve 200 –  

členné PSP ČR tvořily jen 15,5ˇ% zatímco v roce 2002 to bylo 17%.“109“ „Vliv na 

zastoupení  žen  v rozhodovacích  orgánech  má  mimo  jiné  přítomnost  ženské  

nátlakové  skupiny  uvnitř  politické  strany.  V České  republice  existují  čtyři  

sdružení,  která  působí  uvnitř  politických  stran.  Sdružení  žen  KDU-ČSL,  tedy 

Křesťanskodemokratické  unie  a  Československé  strany  lidové,  Sociálně-

demokratické  ženy uvnitř  České  strany  sociálně  demokratické,  občanské 

sdružení  Levicové kluby žen ( které je spojeno s Komunistickou stranou Čech a 

Moravy.“110 Od roku 2010 vzniklo „ uskupení Klub zelených političek.“111

Rok 2004  byl  významným mezníkem,  jelikož  „ došlo  k pokusu  u  ustanovení  

strany  Rovnost  šancí,  který  učinila  skupina  žen  z kulturní  oblasti  (  novinářka  

Zdeňka Ulmanová, spisovatelka a režisérka Olga Sommerová ). Tato strana se  

naopak  k feminismu  hlásila.“112“  Předsedkyně  strany  Zdeňka  Ulmanová  o  

budoucím působení strany v rozhovoru s Miluší  Kočišovou uvedla:“ V systému 

108 Tamtéž
109 JARATHOVÁ, Olga. Účast českých žen v politice 1. republiky a po roce 1989, Bakalářská 
práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta teologická, Vedoucí práce PhDr. 
Roman Mička Th.D., s. 54
110 Tamtéž, s. 28
111 Tamtéž, s. 28
112 Tamtéž, s. 29
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parlamentní  demokracie může změnit  dění jedině parlamentní  strana, která se  

dostane mezi ně, která se vklíní mezi ty pány a bude tvrdě klást své požadavky,  

protože pak s námi hovořit musí……… to my si neodsouhlasily tento zákon, my  

Vám noedsouhlasíme státní rozpočet. Rozbijeme klidně vládu, když bude potřeba,  

vyvoláme krizi, protože chceme ty své zákony prosadit také. .“113

Počet političek „ v parlamentu sice zdvojnásobil ( v roce 2002 – 2006 ), stále je  

však jejich reprezentace nízká, tuto skutečnost přičítá Rakušanová114v práci Ženy 

v politice  a  postoje  veřejnosti,  že  reprezentace  žen  v politice  je  úzce  spojena 

s jejich statusem. Jsou vnímány v první řadě jako sociání skupina, nikoliv jako  

jednotlivci.  Zároveň  je  jejich  sociální  status  definován  jako výrazně  nižší  než  

sociální  status  muže  (  CVVM  2008  ).  Pokud  analyzujeme  postavení  žen  ve  

vrcholové politice, je rovněž nutné poukázat na fakt, že poslankyně a senátorky  

jsou vnímány svými mužskými protějšky i samy sebou navzájem jako méně 

profesionální a jsou více identifikovány s humanitními sférami, jako je sociální  

politika, zdravotnictví, vzdělávání, kultura a regionální otázky.“115

Socioložka PhDr. Hana Havelková PhD zavádí pojem „ ženské agendy,která stále  

čeká  na  svou  transformaci  z polohy  soukromé  do  polohy  politicky  

významné.Právě zde se podle ní nachází místo pro uplatnění žen političek a aby  

bylo konečně zřejmé, že ženy nepatří do politiky jen proto, aby ji „ zjemnily“, aby  

do ní vnesly jakýsi neurčitý „ ženský prvek.“116Hlavní devizi  pro vstup žen do 

politiky“  vidí  Havelková  spíše  v tom,  že  díky  své  odlišné  sociální  a  občanské  

zkušenosti  disponují  specifickými  kompetencemi  v oblasti  ženské  agendy.  Tato  

agenda má představovat  pouhou část  práce v politice,  nemá být  redukcí  sféry  

političek, jedná se o jakousi kompetenci žen a mužů.“117

Socioložka Havelková,“ dále vidí, že přínos političek do politiky je problematický  

vzhledem k tomu, že si vztah k této ženské agendě zatím příliš nevytvořily . Otázka  

tedy zní, zda se vstupem žen do politiky něco změní, když se v ní budou chovat,  

„  jako  muži“?118Zde  dochází  k určité  genderové  diskriminaci.  Můžeme  v tom 

113 Tamtéž, s. 29
114 Petra Rakušanová – socioložka ( členka sociologického ústavu AV ČR ), známá svoji prací 
Ženy v labyrintu mužu
115 DUŠKOVÁ, Klára. Mediální obraz političky, Brno, 2009, Bakalářská diplomová práce, 
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studiích, Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek 
PhD., s. 139
116 Tamtéž, s. 47
117 Tamtéž, s. 47
118 Tamtéž, s. 48
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vidět následující argumentaci. „ Muž je v politice tradičně vnímán jako norma a 

jeho politické chování není sledováno v souvislosti s jeho pohlavím. Přítomnost  

žen  v politice  takovou  samozřejmostí  není,  a  proto  je  žena  v politice  ostře  

sledována.  Nejen  to:  z jejího  případného  osobního  selhání  je  tendence  činit  

selhání  skupinové,  výrok,  že  ženy  se  do  politiky  nehodí  (  v českém  tisku  se  

v nedávné  době  objevila  řada  podobných  závěrů  ).“  U  muže  je  selhání  vždy  

vnímáno jen jako věc jednotlivce, na hodnocení politické kompetence mužů jako  

skupiny nemá prvořadý vliv.“119 Další roky 2011 až 2012 poskytují v naší zemi 

ženám v politice velké možnosti. Dochází k čím dál větší jejich  angažovanosti. 

Asi takovou první  zdárnou vlaštovku v tomto případě vidíme v političce Karolíně 

Peake  (opuštění  své  domovské  strany  Věci  veřejné)  a  založení  nové  strany 

nesoucí název LIDEM

 ( Lidoví demokraté  ).  Vznik strany datujeme na den 17. dubna 2012. Hlavní 

zájem Peake – hájení zájmů lidí obyčejných. 120

6. Bariéry vstupu žen do politiky

6.1 Institucionální bariéry

     „  Mezi  institucionální  bariéry  vstupu  žen  do  politiky  patří  především  

prostupnost  volebního  systému  a  způsob  výběru  kandidátů/  v mém  případě 

kandidátek v politických stranách, resp. případné použití kvót, až již ve volebním  

systému či v pravidelných výběrech kandidátů/tek a počtu politických stran, které  

119 Tamtéž, s. 48
120 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.zpravy.idnes.cz/strana-peake-
se-jemenuje-lidem-djO-/domaci-aspx?C=A120503-135637-doma-hv
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získávají  mandáty,  ovlivňuje  počet  žen  v zastupitelských  orgánech,  které  jsou  

předstupněm a předpokladem pro zastoupení v exekutivních funkcích či vedoucích  

stranických  funkcí.“121V České republice  existuje  vliv  „ poměrného volebního  

systému  na  vyšší  zastoupení  žen  ve  volebních  funkcích,  jeho  vliv  je  ale  

zprostředkován  tím,  jaký  počet  mandátů  získá  každá  strana  v jednotlivém 

volebním obvodě. Důvodem je minimální zájem politických stran nominovat na  

první místa kandidátek ženy a obecně na volitelná místa.“122Tento systém má své 

rozpory a sice na jednu stranu zvýší počet  „ mezi kandidáty do dolní komory  

českého parlamentu ( celkově o 6 % ), ale na druhou stranu dochází k trvalému 

poklesu v poměru mezi počtem kandidátek – žen a zvolenými ženami.“123

6.2 Individuální bariéry

    Představují významný prvek a můžeme zde vycházet především z osobních 

zkušeností  žen  političek.  U  socioložky  Petry  Rakušanové  vycházíme  z její 

analýzy, kde se snaží postihnout to, v čem hlavně ženy – političky spatřují hlavní 

příčiny neúspěchu při vstupu do politiky. Petra Rakušanová dělala rozhovor s 20 

vybranými  političkami  na  komunální  a  centrální  úrovni.  Mezi  hlavní  bariéry 

v této oblasti patří:

1. Patriarchální model rodiny

- zde důležité rozdělení na mužské a ženské práce

„ Pro politickou kariéru skloubení politické kariéry a života klíčové. Pro ženu je  

tak politika často třetím zaměstnáním – tedy vedle rodiny a práce.“124

2. Odlišné hodnocení žen a mužů

„  V politice panují  rozdílná měřítka pro muže a pro ženy. Být respektována a  

prosadit  svůj názor je pro ženy často velmi obtížné,  protože mužský princip a  

způsob vnímání představuje v současné době v české politice dominatní diskurs.  

Ten je ze strany žen – političek hodnocen rozporně. První část se domnívá, že  

ženy  nevstupují  do  politického  života,  protože  ho  vnímají  jako  dominatně  

121 RAKUŠANOVÁ, Petra. České političky v labyrintu mužů, vydalo Fórum 50 %, 2006,s 22
122 Tamtéž
123 Tamtéž
124 Tamtéž
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maskulinní, a druhá část se domnívá, že ženy nejsou do politiky vpuštěny – že  

existuje jakási mužská solidarita, která neumožňuje ženám se v politice etablovat.  

Mnoho respondentek má rovněž zkušenosti  s diskriminací,  a to jak osobní,  tak  

obecně vůči ženám v politice.“125

3. Odlišnost v pojetí moci

„ Muži a ženy v politice mají odlišné pojetí moci. Pro ženy je méně často důležitá 

funkce a postavení, naopak svou roli chápou jako veřejnou službu. Respondentky 

– političky zdůrazňují rovněž genderovou diferenciaci v rozdělení resortů – ženy 

jsou často obsazovány nejen do nižších funkcí, ale také do slabších resortů = na 

ženy často tzv. něco zbude. 

Autorka Petra Rakušanová použila výstižnou citaci z její publikace zabývající se 

touto problematikou. Publikace se nazývá „ Ženy v labyrintu mužů.“

„…..v jiných krajích to tak nefunguje. Nechci říci automaticky, že je to tím, že  

jsou tam samí muži,  jenom když  třeba máme jednání  regionální  rady regionů  

soudržnosti, tak za ……stranu by tam mohli nominovat nějakou ženu, protože to  

jsou zastupitelé.  Žena je  tam pouze ve funkci  zapisovatelky,  prostě  té  nejnižší  

referentky.(LL02/2004“126

Zde je vidět, jak je žěžké prosazení žen v politické funkci a nemusí to být pouze 

v té vrcholné. Stačí jen v krajích.

6.3 Společenské bariéry

    Do této kategorie patří, jak vnímá společnost postavení žen na politické scéně. 

Zde byl proveden výzkum, ve kterém „ byly zkoumány postoje žen k participaci  

na politickém životě, jejich zájem o politiku, postoje veřejnosti k zapojení žen do 

politiky a ke způsobům jejich zapojení.“ „ Naprostá většina české veřejnosti

 (  konkrétně se jedná o 84 % oslovených občanů )  považuje zapojení  žen do  

veřejných  funkcí  za  užitečné,  přičemž  třetina  všech  respondentů  je  označila  

125 Tamtéž
126 Tamtéž
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dokonce za velmi užitečné. Naopak odpůrci zapojování žen do politického života  

tvoří v české populaci výraznou menšinu.“127

Společenské bariéry patří k jedněm z nejdůležitějších u nás v zemi, jelikož jsou 

hodně postaveny na tom, jak česká veřejnost vnímá političky.  Političky se dle 

toho také prezentují. 

 7. Současné ženské organizace a kluby

     Současné ženské organizace a kluby jsou zaměřeny především  „ na téma 

rovných  příležitostí  pro  ženy.  V rámci  tohoto  tématu  ženské  organizace  

upozorňují, že ačkoliv se ženy účastní ekonomického, politického a sociálního  

života, jejich postavení ve srovnání s muži není rovnocenné. “128

„  Po  roce  2000  začaly  vznikat  nové  organizace  a  řada  již  fungujících  

neziskových organizací se začala profesionalizovat.“129

127 Tamtéž
128 PEŠÁKOVÁ, Kristýna. Ženské spolky jako cesta k ženskému vzdělávání, 
2006, Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta filosofická - 
Ústav pedagogických věd, vedoucí diplomové práce PhDr. Alena Schauerová 
129 Dostupné na WWW [ online ]<http://aa.ecn.cz/img-
upload/8b77a03bf445e4c3031ce326c68558ae/publikace-dender-a-
demokracie-web-1.pdf
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„  V letech  2005  –  2007  se  z českého  genderového  sektoru  téměř  vytratila  

diverzita  témat.  Organizace  se  věnovaly  především  rovným příležitostem  na  

trhu práce a slaďování rodinného života rodičů.“130

Uvádím několik organizací a jeden klub, o kterých si myslím,  že jsou velmi 

reprezentativní. Mají přesné vize a cíle, za kterými si jdou. Organizace řadím 

dle  velikosti.  Většina  z nich  začínala  jako organizace  menší,  až  se  postupně 

dostaly, tam, kde jsou dnes. V dnešní době těmito organizacemi můžeme hodně 

ovlivňovat ženské mínění a dění kolem sebe a být jejími dobrými poradkyněmi 

při hledání jejich cesty v oblasti ženství a politického života. 

      V České  republice  „ působí  více  či  méně  aktivně  okolo  60  ženských  

organizací  a  různějších  institucí  zabývajících  se  postavením  žen  ve  

společnosti..“131

Organizace tohoto typu, především tedy generového zaměření, by se měly snažit 

o následující věci:

● konkretizovat cílové skupiny a podle nich diferencovat realizované aktivity a 

informační strategie

● snažit se v rámci svých aktivit zaměřovat i na širší veřejnost ( i v rámci užeji 

definovaných  segmentů  )  a  připravit  informační  a  mediální  kampaně  na 

specifická témata a systematicky pracovat s médii

● rozvíjet síťování organizací

●rozvíjet  spojení  na  národní  i  mezinárodní  úrovni  s organizacemi,  které  se 

zabývají  podobnými  tématy,  různými  aspekty  anti/diskriminace  a  rovných 

příležitostí

● systematicky prosazovat rovné příležitosti žen a mužů na politické úrovni ( na 

lokální, regionální, národní i evropské úrovni )

Výčet a krátká charakteristika vybraných organizací:
130 Tamtéž
131 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.feminismus.cz/download/GS-
stin.pdf
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                   Občanské sdružení Fórum 50 %

    „ Sdružení je založeno za účelem poskytování prostoru pro vyjadřování a 

realizaci idejí, myšlenek a projektů, sloužících k prosazení a rozvoji rovného 

zastoupení  žen  a  mužů  ve  veřejném  životě.  Cílem  sdružení  je  prosazení  

společnosti  s vyrovnaným  zastoupením  žen  a  mužů  ve  veřejném  životě,  

pořádání osvětových a vzdělávacích programů. “132V České republice 

patří toto sdružení k největším na naší scéně v politice. Do tohoto sdružení  je 

zapojeno  i   hodně  významných  lidí  z řad  politiků,  političek  a  lidí  s touto 

problematikou spojených. Díky sdružení můžeme nalézt na této scéně mnoho 

zajímavých dokumentů a odkazů pro veřejnost. 

   Nesehnutí

     Pod touto zkratkou  „ se skrývá Nezávislé sociálně ekologické hnutí. Již  

sám název napovídá, že se nejedná jenom o ženskou organizaci zabývající se  

vzděláváním  žen.  „  Aktivity  NESEHNUTÍ  sahají  od  vydávání  a  šíření  

informačních  materiálů  přes  pořádání  benefičních  koncertů,  organizování  

přednášek,  výstav,  vedení  seminářů  až  po  veřejná  vystoupení,  jako  

happeningy,  demonstrace,  nenásilné  blokády  apod.“133Hlavním  heslem  je 

slogan  „  Ženská  práva  jsou  lidská  práva.“134Organizace  má  široké   pole 

působnosti a její služby jsou poskytovány výhradně bezplatně. .. Za zmínku 

stojí také fakt, že NESEHNUTÍ má poměrně bohatou knihovnu, jejíž třetina je  

zaměřena právě na publikace o rovných příležitostech žen a mužů, násilí na  

ženách,feminismu  a  obdobných  tématech.  S knihovnou  souvisí  také  

informační centrum NESEHNUTÍ, které kromě této bohaté knihovny nabízí  

rovněž také 

poradenství v oblasti rovných příležitostí.“135

                    Klub političek

132 Tamtéž
133 Tamtéž
134  Dostupné na WWW [ online ]<http://www.nesehnuti.cz/
135  Tamtéž
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      „ Klub političek je nadstranická členská platforma političek z celé České 

republiky, která je místem podpůrných setkávání, sdílení informací, názorů a  

vzdělávání.  Klub  byl  založen  v roce  2008.“136 Jeho členství  je   především 

určeno  zájemkyním  o  politické  dění  a  může  ženám  poskytnout  cenné 

poznatky,sloužící  nejen  pro  zájemkyně  o  tuto  problematiku,  ale  také 

začínajícím  političkám.  Hlavní  prioritou  je  služba  pro  účely  zkušeným 

političkám – rozvíjení jejich osobních a profesních kompetencí.

 

České ženské lobby

     „ Je síť neziskových organizací, které hájí práva žen v České republice. Je

součástí  Evropské  ženské  lobby,  která  sdružuje  ženské  a  genderové  

organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.“137“ Česká 

ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na po-

litickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži.“138“

Díky tomuto  hnutí  je  možno  zjistit  míru  úspěšnosti  žen  na  rozhodovacích 

politických  pozicích.Prosazuje  rovné  zastoupení  žen  a  mužů  na 

rozhodovacích pozicích v politice a ústředních orgánech státní správy. „České 

ženské lobby považuje rovné rozdělení moci mezi muže a ženy za základní  

principy  demokracie.  Nedostatečné  zastoupení  žen  v politice  může  navíc  

znamenat, že nejsou v odpovídající míře zohledněny životní zkušenosti jedné  

poloviny populace.“139

                    Hlavní cíle a priority České ženské lobby:

„medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků

spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů 

                      -     monitoring v oblasti rovných příležitostí      
136  Dostupné na WWW [ online <http://www.aa.ecn.cz/img-
upload/666f72756d355302d666931030313139/

       vyrocka-zlom-pro-WEB.pdf
137 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.czlobby.cz/ o-ceske-zenske-lobby/
138 Tamtéž
139 Tamtéž
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- uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich  

kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identitu“140 

                  Důležité je, že České ženské lobby odmítá podřazenost žen v politickém životě.

              

                 

                  

                 7. Empirická sonda

           Empirická sonda (  kvantitativní  výzkum – dotazník )  je součástí 

praktické části mé diplomové práce. V praktické části jsou nejdříve popisovány 

základní ( hlavní cíle ) výzkumu, které jsou důležité pro prvotní motivaci práce. 

Dále je  popisována metoda výzkumu – dotazník, cíl dotazníkového výzkumu, 

hypotézy a výzkumné otázky a zkoumaný vzorek výzkumu a v neposlední řadě 

je rovněž důležitý závěr neboli shrnutí celého výzkumu. 

7. 1 Hlavní cíle výzkumu a praktické využití výsledků

        Pro političky nebo politiky ( nesnažila jsem se dělat rozdíly dle genderu )  

jsou důležité  znalosti  základních  pojmů a  jejich  další  použití  v praxi,  v mém 

případě v dotazníkovém výzkumu. Dotazník obsahuje otázky méně specifické, i 

zcela  konkrétní.  Slouží  ke  zjištění  rozdílnosti  vnímání  politické  sféry  mezi 
140 Tamtéž
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političkami  a politiky.  Než byl  dotazník vytvořen,  bylo  jasné,  že v některých 

otázkách bude rozlišné vnímání  v této oblasti mezi muži a ženami.

       Prvotním cílem dotazníkového výzkumu bylo zjištění znalostí ( povědomí ) 

o základních pojmech politické sféry.

7.2 Celkový cíl výzkumu  v mém dotazníku

● zjistit prvotní motivaci ( impuls ) vzbuzující zájem o politiku

● zjistit prvotní činitele, jež dotazované osoby převážně ovlivnily

● dopátrat se k tomu, jaké jsou klady a zápory práce v politice

7. 3 Hypotézy a výzkumné otázky

   Po analýze teoretických poznatků v oblasti „Žen v politice,jsem vytvořila 

a použila výzkumné otázky a hypotézy.

Výzkumné otázky

Otázka číslo 1 

Je pravda, že lidé zajímající se o vstup do politiky jdou na tento post z hlediska  

především prvotního zájmu?

V této otázce vycházím z předpokladu, že politická sféra je prestižní sféra (tj. 

všichni jsou více „vidět“ na očích, zvýšení vlastního ega ).

Otázka číslo 2

Je politika oblastí pro rovné příležitosti mezi muži a ženami ( dle genderu )  

,nebo není?
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Vycházím  z předpokladu,  že  genderová  rovnost  je  nezbytná  pro  vykonávání 

kvalitní práce v politické sféře ( podporuje dobré a plnohodnotné vztahy mezi 

lidmi ).

Otázka číslo 3

V novinách, v televizi  i  v rozhlase je politická sféra velmi diskutovaná. Mají  

masmédia opravdu podstatný  vliv na společenské mínění?

U této otázky vycházím z domněnky, že masmédia mají opravdu velký vliv na 

určitou sféru  života ( v našem případě je to politická sféra  - oblast veřejného 

živoa ). Snažím se dopátrat  objektivních poznatků.

Hypotézy

HO141:Neexistuje  patřičný  důkaz  toho,  že  čím  jsou  lidé  v politice  déle,  tím 

musejí nutně mít více zkušeností.

Zde  vycházím  z předpokladu,  že  vyšší  věk  rovná  se  více  zkušeností.  Mladý 

začínající politik ( v mém případě spíš politička, jelikož práce je zaměřena na 

téma ženy v politice ),  může prokazovat  stejnou úroveň znalostí  a schopností 

jako její  zkušenější kolega.

H1:Předpokládáme, že vzdělání bylo pro ně prvotním impulsem pro  vstup do  

politiky.

Lze vycházet z předpokladu, že vysokoškolsky vzdělaný člověk se zaměřením 

na politologii má větší šanci uspět v tomto někdy „ drsném světě “.

7.4 Popis zkoumaného vzorku

           Zkoumaný soubor byl sestaven a vybrán dle mého předešlého výběru. 

Vzorek 60 političek  a  politiků  byl  vybrán  dle  předem připraveného seznamu 

různých  politických  stran  a  institucí  zabývajících  se  politickou  sférou  nebo 

141 HO: - vysvětlení pojmu – hypotéza číslo 0
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majících  aspoň  k ní  nějaký  vztah.  Dotazník,  který  jsem zvolila  jako  součást 

kvantitativního výzkumu ,byl proveden anonymně ( bylo slíbeno respondentům, 

že  se  nebudou  prezentovat  jejich  soukromá  data  a  další  údaje  ).Výsledky 

dotazníku  nám odhalily i jemné odchylky mezi odpovědˇmi mužů a žen. Jednalo 

se spíše  o odchylky v myšlení a uvažování žen a mužů.  Cílem zkoumaného 

vzorku se staly údaje o vztazích  mezi političkami a politiky a o tom,  kolik 

respondentů odpovídalo na dané otázka.

7.5 Popis vybraných otázek dle zkoumaného souboru

Otázky jsou v dotazníku vytvořeny  podle toho, zda se jedná o zjištění osobních 

údajů  (  pohlaví,  věk,  oblast,  ve  které  jsou  nejvíce  ženy   zastoupeny  atd). 

Zaměření těchto otázek bylo především typu dichotomického, byl možný výběr 

ze  dvou odpovědí,  z více  odpovědí  nebo pouze  existovala  jedna   odpověď . 

Některé otázky byly zaměřeny i na zjištění odpovědí v širších  souvislostech. 

Jejich koncipování bylo provedeno podobným způsobem. 

7.6 Samostatný dotazník

                             DOTAZNÍK

                                                   Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění mého výzkumného  dotazníku , který

je součástí mé diplomové  práce na téma „ Ženy v politice.“

Navržené otázky jsou určeny ženám i mužům pohybujícím se  v politice. Zajímá 

mě oblast gedneru ( muži versus ženy ) a jejich rovné příležitosti v politickém 

životě. Tímto šetřením bych ráda zjistila odpovědi a údaje od méně specifických, 

až po velmi  konkrétní. Dotazník je vyhotoven jako anonymní. Není třeba jej 

podepisovat. Pro moji práci je nejdůležitější souhrn získaných informací.,i když 

vím, že každý člověk je originál. 

Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto dotazníkovému šetření.
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                                        Bc. Lucie Valášková

                                        Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Pokyny k vyplnění:

Následné  otázky  umožňují  uzavřené  či   otevřené  odpovědi.  Otázky  jsou 

dichotomického  typu ( ze dvou možných odpovědí ) nebo trichotomického typu 

( ze tří možných odpovědí ).

Prosím, abyste zaškrtli pomocí písmena X Vámi zvolenou odpověď.

                                                   Bc.   Lucie Valášková

                                                      Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

                  Otázky zjišťující základní data o respondentovi

                 1) Pohlaví: žena       muž  

                  2) Věková skupina:   20 – 30 let     30 – 40 let    40 -  50 let      50 – 60 let  60 let a  

více

                                                                                                                 

 3) Kraj, ze kterého pocházíte?

  Praha  Středočeský  Jihočeský  Plzeňský  Karlovarský  Ústecký  

  Liberecký   Královehradecký   Pardubický   Vysočina   Jihomoravský   

Olomoucký  Zlínský  Moravskoslezský 

4) Místo Vašeho bydliště?

                město   

                vesnice 
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5) Vaše původní profese……………………….

6) Jak dlouho působíte v politice………………..

7) Zajímal/a jste se o politiku již od mládí, nebo postupně s přibývajícím věkem?

ano 

ne   

8) Co bylo Vaším prvotním impulzem, že jste se rozhodl/a jít do politiky?

a) chtěl/a jsem sám/a něco změnit 

b) impuls od přátel nebo mých známých 

c) pracoval/a jsem v různých organizacích nebo sdruženích podílejících se aktivně 

na dění 

kolem nás 

d) něco si dokázat ( seberealizace ) 

e) chtěl/a jsem být „více viděn/a “

f) jiná odpověď………………………………………

Otázky zjišťující  informace ohledně toho, jak se muži a ženy v politice cítí a 

jaký mají na ni osobní názor.

9)Často se tvrdí,  že  lidé  působící  v politice  jsou většinou hodně emancipovaní  a  

nepřístupní?  Teď nedělám rozdíl  mezi  muži  a  ženami  ,hodnotím  výsledky  práce  

z obecného hlediska. Jaký je Váš názor na to?

10)Proč si to podle Vás většina lidí myslí?

11) Jaká jsou podle Vás pozitiva a negativa v politické funkci?
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12)Myslíte si, že dnešní mladí lidé mají větší šance prosadit se v  politice?

ano 

ne   

13)Pokud jste začínali v politice ve velmi mladém věku, změnilo se to nějak výrazně  

oproti předešlé době?

ano 

ne   

Otázky  zjišťující  základní  informace o  znalostech  respondentů (  političek  a 

politiků ) působících v politické sféře

               14)Setkal/a jste se někdy s některými pojmy z této oblasti,  říkají  Vám něco  

konkrétnějšího?

               

              a) gender            ano     ne   

              b) feminismus    ano      ne  

               

               15)Pokud ano, můžete k těmto pojmům napsat něco bližšího?

                 

                --------------------------------------------------------------------------------

             16)Setkal/a jste se někdy s termíny jako je skleněný strop či mentoring?Jsou to velmi  

známé pojmy nejenom v politice či jiných oblastech.

              a) mentoring          ano    ne  

              b) skleněný strop   ano    ne 

             17)Co se týká ženské emancipace, které období ji podle Vás nejvíce ovlivnilo a 

               z jakého hlediska?Možnosti odpovědí jsem vybrala dle mé teoretické části, jelikož si 

              myslím, že každé dějinné údobí pro naši zemi z hlediska politického něco znamenalo.

               a) Období let 1918 – 1939

               b) Období let 1939 – 1945
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               c) Období let 1945 – 1989 

               d) Období let 1989 – 2000

               e) Období let 2000 – 2012

               18)Znáte  nějakou  ženskou  organizaci  nebo  klub  zabývající  se  ženskou  

problematikou?Pokud ano, můžete uvést název?

              ----------------------------------------------------

               Otázky zjišťující chápání a vnímání rozdílnosti mezi političkami a politikami z 

hlediska genderové rovnosti.

                             

               19)V čem vidíte nějaké základní rozdíly mezi muži v politice a političkami?

                a) ženy nemají tolik času na politiku v důsledku starosti o domácnost a rodinu

                b) ženy nejsou tolik průbojné v politice jako muži

                c) je to dáno už po staletí, určitý dějinný vývoj, který se za tu dobu moc nezměnil

                d) ženy a muži by měli být ohodnoceni stejně, jsou to  lidé stejného živočišného 

druhu

            

             20) Pokud jste členem/nkou politické strany, činí Vaše politická strana nějaká  

zásadní 

             opatření na zvýšení genderové rovnosti? Pokud ano, která?

               

              ---------------------------------------------------------------------------

            Otázky zjištující vliv masmédií ( televize, rozhlas, noviny ) na politický život 

samotných politiků.

             21)Mají podle Vás média velký vliv na postavení žen v politice?

              ano 

              ne   

              22)Sledujete v televizi nebo v rozhlase nějaké diskusní pořady týkající se této  

problematiky?
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              ano 

              ne   

              

             23)Můžete uvést nějaký konkrétní název?

            

             ----------------------------------------------------

             24)Myslíte si, že tyto pořady jsou vedeny skutečnými profesionály?

             

             -----------------------------------------------------

           25)Na závěr  pro mne osobně velmi důležitá  otázk:.  Která osobnost  v české či  

mezinárodní politice měla na Vás vliv? Pokud ano, která to byla a z jakého důvodu?

         -------------------------------------------------------------

         Vámi zodpovězené otázky budou použity pouze pro účely mé diplomové práce. Děkuji 

         za Vaše odpovědi a pomoc při mém dotazníkovém šetření.142

              7. 7 Shrnutí dotazníkového výzkumu 

                      V této části práce uvádím podrobnější výsledky kvantitativního výzkumu 

( dotazníku ). Je nutné zmínit i testované hypotézy a dané otázky stanovené před 

testováním. Výsledky potvrdí nebo vyvrátí stanovené hypotézy, jež byly určeny při 

tomto výzkumu. Počet odpovědí byl 60. První otázky od 1 – 8 zjišťují základní data 

respondentů. U většiny respondentů můžeme říci,  že na první otázky rovnoměrně 

odpovědělo 30 žen a 30 mužů. Většina respondentů byla ve vyšším věku od 40 – 50 

let – 20 respondentů a ve vyšším věku 50 – 60 let 15 respondentů. U dotazníkového 

výzkumu  je  dobré  uvést  kraj,  ze  kterého  respondenti  pocházejí.  Je  to  vlastně 

demografické určení počtu respondentů ( Praha – 20 respodentů, Pardubický kraj – 

20 respondentů ). S demografickými údaji souvisí také místo bydliště – město nebo 

vesnice.  V této oblasti  bylo zastoupení  rovnoměrné.  Jak asi můžeme vytušit,  lidé 

působící v politice, ať již političky nebo politici, působí nejvíce v oblasti politologie, 

142 Bližší informace o dotazníku  ( grafická podoba, v přílože )
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což je jejich prvotní vystudovaná profese a většinou i životní dráha. Dokazuje to i 

odpovědět  na otázku,  zda vznikl  jejich prvotní zájem o politiku již v mládí  (  40 

respondentů  nebojících  se  přiznat  svoje  kladné  stanovisko  ).  Asi  nejzajímavější 

odpověď spatřujeme  u  otázky týkající  se  jejich  prvotního  impulsu  pro  vstup  do 

politického života. Jejich prvotní impuls většinou spočíval v tom, že se angažovali 

v různých sdruženích podílejících se aktivně na dění kolem nás. Druhý typ otázek od 

9 – 12 zjišťoval informace ohledně toho, jak se muži a ženy v politice cítí a jaký 

mají na ni osobní názor. Tyto otázky byly zaměřeny na zjišťování pocitů a názorů na 

danou  problematiku.  Emancipovanost  je  otázkou  pravdy:  ano nebo  ne.  Polovina 

souhlasila a polovina ne. Asi jedna z nejzajímavějších otázek je otázka, jaká jsou 

vlastně pozitiva při vstupu do politiky ( sláva, stane se veřejně známou osobou – 30 

respodentů). Negativa ( ztráta soukromí – 20 respondentů a závist – 20). Za dobu, 

kdy jsou tito lidé v politice se hodně  věcí změnilo. Více než tři čtvrtiny odpověděly, 

že ano. 

                Třetí typ otázek zjišťoval základní informace o znalostech v dané problematice – 13 

– 19 otázka. V této části jsem zjišťovala znalost konkrétních pojmů. Gender – 45 

respondentů, feminismus více jak 50 respondentů, což je skoro většina. Gender – 

pohlaví:  40  respondentů,  což  je  dáno  především  vlivem  médií.  Feminismus  – 

emancipované  ženy:  49  respondentů.  Další  termíny  skleněný  strop  či  mentoring 

znají  všichni.  Je  to  dáno  převážně  tím,  že  tyto  pojmy  se  objevují  i  v dalších 

profesích. Zajímavé je i to, že dle vybraných respondentů období, které naši dobu 

nejvíce  ovlivnilo  je,  období  mezi  první  a  druhou  světovou  válkou.  K tomu  se 

přiklonila většina. Ani znalost organizací zabývajících se touto problematikou pro ně 

nebyla ničím novým. Vítězství Občanské společnosti Fórum 50 % ( jedna z našich 

největších v České republice ). Otázka: V čem spatřujete základní rozdíl mezi muži 

v politice a političkami? Z odpovědí respondentů se dozvídáme, že rozdíly jsou dány 

především tím, že političky obecně nemohou mít tolik času na politiku ( zabezpečují 

domácnost  a její  chod )  – 35 respondentů.  Je to dáno i  dějinným vývojem – 20 

respondentů. Poslední otázka zní, pokud jsou v nějaké politické straně, vůbec dělají 

nějaká zásadní opatření při vyrovnávání nebo zvyšování genderové rovnosti ( kvóty 

atd  ).  Zásadní  odpověď  –  ne  60  respondentů.  Otázky  zjišťující  vliv  masmédií 

(  televize,  rozhlas,  noviny  )  na  politický  život  samotných  politiků.  Všichni 

respondenti  zdůrazňují  vliv  masmédiií.  Největším  vzorem  většiny  politiků  a 
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političek  se  stala  politička  Margaret  Thatcher.  Tuto  odpověď  uvedla  čtvrtina 

respondentů. 

                Cíl práce 

               

                      Cílem mé práce bylo určit/zjistit hlavní tendence dotazníkového výzkumu. 

Uvedu  hlavní  tři  cíle:  Prvotním  impulzem  většiny  dotazovaných  respondentů  je 

potřeba seberealizace ( něco si dokázat ). Dále je to vliv přátel  a vliv masmédií. 

Pozitiva: sláva, možnost rozhodovat o dění kolem sebe. Negativa: ztráta soukromí a 

časté fyziologické problémy ( stres a napětí, časově dosti náročná práce…….).

               

             

               Hodnocení odpovědí výzkumné otázky a hypotézy 

              Otázka číslo 1

              

              Je pravda, že lidé zajímající se o politiku vstupují do této oblasti na základě  

prvotního  zájmu?V  této  otázce  vycházím  z předpokladu,  že  politická  sféra  je 

prestižní sférou ( tj. všichni jsou více „ vidět“, zvýšení vlastního ega ). Odpověď 

potvrzuje prvotní fakt, že tomu tak opravdu je.

              

                 Otázka číslo 2 
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                 Je politika oblastí pro rovné příležitosti mezi muži a ženami ( dle genderu ) nebo  

není?  Vycházím z předpokladu, že genderová rovnost je nezbytná pro vykonávání 

kvalitní  práce  v politické  sféře  (  podporuje  dobré  a  plnohodnotné  vztahy  mezi 

lidmi ). V odpovědích můžeme konstatovat, že ano. Musíme vycházet z typů lidí, 

kteří vykonávají tyto funkce. 

                 Otázka číslo 3 

                 V novinách, v televizi i v rozhlase je politická sféra velmi diskutovaná. Mají  

masmédia opravdu podstatný vliv na společenské dění ? 

              U této otázky vycházíme z domněnky, že masmédia mají opravdu velký vliv na 

určitou sféru (  v našem případě  je to  sféra  politická  – oblast  veřejného života ). 

Snažím se dopátrat objektivní pravdy . Masmédia mají opravdu velký vliv na naše 

společenské dění. 

               HO: Neexistuje patřičný důkaz toho, že čím jsou lidé v politice déle, tím musí mít  

více zkušeností. 

               Zde vycházím z předpokladu, že vyšší věk rovná se více zkušeností. Mladý začínají 

politik,  v mém  případě  spíše  politička,  jelikož  práce  je  zaměřena  na  téma  ženy 

v politice, může prokazovat stejnou úroveň znalostí jako její zkušenější kolega. Zde 

můžeme hypotézu klidně vyvrátit, protože zkušenosti nejsou dány věkem. 

                H1: Předpokládáme, že vzdělání bylo pro ně prvotním impulsem pro vstup do 

politiky.  Lze  vycházet  z předpokladu,  že  vysokoškolsky  vzdělaný  člověk  se 

zaměřením na politologii má větší šanci uspět v tom někdy „ drsném světě.“ S tímto 

názorem musíme souhlasit. 
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               8. Dokumenty týkající se žen v politice 

                          V této kapitole vybírám několik dokumentů, o kterých si myslím, že si 

zaslouží  zveřejnit  v této  práci.  V některých  spatřuji  větší  hodnoty  a  v některých 

menší, ale všechny jsou za určitých okolností důležité. Zde se snažím vybrat jenom 

ty nejdůležitější. 

               Úmluva o politických právech žen

               Sdělení komise Radě evropského parlamentu, evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a výboru regionů – Plán dosažení rovného postavení žen a 

mužů 2006 – 2010
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               Listina základních práv a svobod – oddíl druhý Politická práva 

               Genderový balíček 3/2005 Příloha Práva žen podle Zákoníku práce České 

republiky

               Práva žen podle Zákoníku práce České republiky

               Nižší kariérové šance ( zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích )

               Pekingská akcelerace a Platforma pro AKCI

               Dokument Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale jak?

               Vývoj genderové politiky v oblasti Evropské unie a její predikce

               Právní průvodce ženskými právy podle Zákoníku práce České republiky 

ČERVEN 2004 Network of east –west women gender studies, o.p.s.

               Uvedení do problematiky nízkého počtu žen v politických funkcích

               

               Úmluva o  politických právech žen

                      Zajišťuje politickou svobodu ženám ( političkám ), můžeme ji nalézt v Chartě 

Organizace  Spojených  národů.  Úvodní  informace  má  podané  v Preambuli  – 

v úvodním  ustanovení  politického  dokumentu.  Obsahuje  v tomto  dokumentu  11 

článků. 

               Př: Článek 1 Ženy budeme moci nechat opravňovat k tomu, aby mohly dojít ke 

hlasování  ve  všech  volbách  za  stejných  podmínek  jako  muži  bez  jakékoliv 

diskriminace.143

             
              Sdělení komise Radě evropskému parlamentu, evropskému hospodářskému a  

sociálnímu výboru a výboru regionů – Plán dosažení  rovného postavení  žen a  

mužů   2006 – 2010

                         Tímto plánem zajištujeme “šest prioritních oblastí činnosti EU v oblasti  

rovného postavení  ženy a  muže,  sladění  soukromého a  profesního života:  stejné  

zastoupení  v rozhodovacích  procesech“.144Tento  plán  můžeme  stavět  na 

zkušenostech s rovným postavením ženy a muže pro období 2001 – 2005. Můžeme 

říci, že máme toto období úspěšně za sebou, a proto můžeme z jeho pozitiv vytěžit 

143 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.cs.wikisource.org/wiki
%C3%Amluva_o_politik%C3%BDch_pr%C3%A1vech_%C5%C5%BEen
144 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.eur-lex.europa-
eu/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:CS:PDF
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co nejvíce. „ Rovné postavení žen a mužů je základní právo, společná hodnota EU a  

nezbytná podmínka pro dosažení cílů EU.“145

               ČÁST I. Prioritní oblast činnosti na podporu rovného postavení žen a mužů 

                Musíme zde konstatovat, že “ženy v průměru představují 30 % všech podnikatelů  

v EU. Často se potýkají s většími problémy než muži při základání podniků a získání  

přístupu k finančním prostředkům a odborné přípravě.“146

              ČÁST II. Zlepšení řízení v oblasti rovného postavení žen a mužů 

                    „ Rovné postavení žen a mužů lze dosáhnout pouze prostřednictvím jasných  

závazků  na nejvyšší  politické úrovni.“147Aby u žen a mužů docházelo k rovným 

příležitostem,  můžeme  poskytovat  odborné  znalosti,  rozšiřovat  vědomosti  a 

posilovat viditelnost rovného postavení žen a mužů.  „ Strukturální fondy, finanční  

programy v různých oblastech politiky a příští Progress podpoří provádění tohoto  

plánu. V roce 2010 tento program provede finální opatření.“148

             Genderový balíček 3/2005 Příloha – Práva žen podle Zákoníku práce České  

republiky 

              Dnešní doba konstatuje, že stále přetrvává nerovnost na pracovním trhu dle 

nevyváženého  zastoupení  žen  a  mužů  na  trhu  práce.  „  Ženy  v České  republice  

reprezentují  44,  6% pracovní  síly.“149Uvádíme zde například,  že  žena  nesmí  být 

placena “méně než muž z důvodu jejího pohlaví, není-li zákonem stanoveno jinak

              ( Listina, čl. 28 Zákon o mzdách No. 1 / 1992 Sb ). Takto je zaručen princip odměny 

za stejnou práci,  kdy zaměstnanci vykonávají  stejnou práci mají  nárok na stejný  

plat.“150V této publikaci jsou zmíněny i další problémy, jako je diskriminace atd.

               Nižší kariérové šance ( zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích )

                

                   Tento dokument se zabývá zastoupením žen “ve vyšších rozhodovacích a řídících  

pozicích.“151

145 Tamtéž
146 Tamtéž
147 Tamtéž
148 Tamtéž
149 Tamtéž
150 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.feminismus.cz/downoload/GB_zakonikprace_0305-pdf
151 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/admin/upload/0a34831161d/9bc150
59a2.pdf
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              Pekingská akcelerace a Platforma pro AKCI

                    Se snaží o opatření vedoucí ke zlepšení mezinárodních závazků “k vytyčeným 

cílům rovnoprávného postavení, rozvoje a místa pro ženy všude na světě.“152

             Dokument Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale jak?

                    Dokument zabývající se postavením žen v politice je rozdělen do tří částí 

pojednávajících o hlavních problémech političek: Výběr vhodných kandidátek. Žena 

se může rozhodovat aktivně politicky participovat a nyní je na politické straně, jak jí 

to  umožní.  Tento dokument  se zabývá i  kvótami,  které  jsem zde již zmínila  a  i 

mentoringem. Mentoring v politice se snaží vyhledávat i ženské politické talenty. 

               Politický mentoring. “V tomto způsobu neformálního vzdělávání se jedná o vztah  

učitelky a žákyně, kde zkušenější kolegyně ( mentorka ) předává své zkušenosti méně  

zkušené či začínající političce ( aspirantce ). “153Pomoc je to, ale pouze dočasná. Ve 

druhé fázi je důležité, že žena se rozhodne  participovat na politické straně a je na 

politické straně, jak jí to umožní. 154

               V této fázi jsou důležité prvky, jako je dlouhodobá strategie pro uplaňování rovných 

příležitostí,  školení,  databáze  žen  se  zájmem  o  politickou  funkci,  opatření  pro 

sladění  péče  o  rodinu  s politickou  kariérou,  gender  sekce  v rámci  strany  či 

odborník/ce  na  genderovou  problematiku,  síťování/networking  atd.  Do  třetí  fáze 

patří  heslo „ Ženy musí být zvoleny  “.I zde mohou politické strany svými kroky  

podpořit ženy a pomoci jim, aby měly vyrovnanější šance s muži.“155Nejdůležitější 

jsou předvolební kampaně a kvóty.  Kvóty spadají do pozitivních opatření.  Kvóty 

můžeme dělit na jednoduché, genderově neutrální a dvojité. Můžeme je srovnat se 

situací v ostatních zemích, třeba v Dánsku, Francii a Švédsku.

              Vývoj genderové politiky v oblasti Evropské unie a její predikce

152 Tamtéž
153 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.padesatprocent.cz/docs/FORUM50p_vice-zen_do_politiky.pdf
154 Tamtéž
155 Tamtéž
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                       Tato práce pojednává o postavení žen z hlediska genderu na různých úrovních , 

od rovnosti  mužů a žen v EU, ženy v Evropském parlamentu až po regulaci  žen 

v politice.  Problematikou  rovnosti  v oblasti  EU se  zabývá  řada  dokumentů  mezi 

které  patří  například:  „  Římská,  Amstrdamská  smouva,  ,  Nieská,  Lisabonská  

smlouva.“156

               Práce se zabývá i stavem v Evropském a Národním parlamentu a dalšími věcmi z 

hlediska genderu. Forma práce se snaží vystihnout nejdůležitější pojmy a podstatné 

informace z hlediska zastoupení žen v politice. 

              

              Tabulka č. 1 Evropský parlament

              

              Tabulka č. 2 Jak si vedou ženy v NP dle tří státních zřízeních 

                 

               

156 Dostupné na WWW [ online ]<http://www.ksr.jcu.cz/dokumenty/svo-
2011/vyvoj-genderovo-politiky-v-oblasti-evropske-unie-a-jeji-predikce/?
searchterm=None#261,4Rovnost v oblasti EU
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               Právní průvodce ženskými právy podle Zákoníku práce České republiky ČERVEN  

2004 Network east-west women gender studies, o.p.s.

                       „ Rovnost mužů a žen na trhu práce je základem pro silnou ekonomiku a roli  

žen ve společnosti. Značné změny,k nimž došlo v ekonomice České republiky od roku 

1989, ovlivnily pozice žen jako pracovních sil, neboť státem zabezpečená 

zaměstnání byla nahrazena kompetitivním pracovním trhem v rozvíjejícím se  

soukromém sektoru.“157Tento dokument se snaží obsáhnout podstatné informace 

ohledně žen, ať již v zaměstnání nebo také s jejich skloubením s rodinným životem. 

Neopomíjí ani otázku diskriminace. 

                 Všechny zmíněné dokumenty představují strategické nástroje podporující rovné 

příležitosti  žen  na  všech  jejich  úrovních,  nejen  z lokálního  hlediska,  ale  i 

z globálního. Dokumenty se nesnaží diskriminovat ostatní druhé pohlaví( ženy ), ale 

snaží se o to, aby jejich pozice byla v naší zemi vyrovnaná. 

               Co se týká diskriminace, tak sem spadají např.: problémy při hledání zaměstnání ( na 

pracovní pozici jsou muži a ženy jinak hodnoceni ), problémy s věkem ( ageismus, 

jsou  diskriminovány převážně starší ženy ),údaje ohledně stavu zájemce o práci

               ( svobodná či těhotná ),platové podmínky ( žena dostane vždy méně peněz ), 

pracovní  podmínky (  muž  či  žena  ).  Časté  problémy se  sexuálním obtěžováním 

hlavně u žen  ( nadřízený šikanuje podřízeného ). Další diskriminace: patří sem třeba 

i to, jak se ženy mohou bránit proti diskriminaci a jaká mají vůbec práva.Ženy musí 

vědět, že mají také své povinnosti, které by měly dodržovat.  Jsou zde odkazy i na 

organizace zabývající se těmito problémy.

               Touto problematikou se zabývá i článek zabývající se problematikou diskriminace a 

dalšími věci spojenými s politickou sférou. Respondenti v tomto článku „ především 

zmiňují problém celospolečenské diskriminace žen a obtížnost změny, což se promítá  

i  v politice.  “158 …. Je to o světě,  o těchto věcech,  čili  jestli  se to nechá změnit 

rychle, o tom nejsem přesvědčená.“( LV 01/2004 )

157 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.feminismus.cz/download/NEWWLabor.pdf
158 Dostupné na WWW [ online ]
<http://mpsv.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf
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               „ Já si myslím, že u nás je to pořád problém mužů, že prostě to je ten jejich svět.“159

              „ Co by se mělo změnit? Určitě je to vnímání společnosti, ženy do politiky patří, ale  

to je o určité osvětě, to je možná asi o uvědomění toho, že ty ženy do politiky patří.“ 

(  LV01/2004).  Nejde  zde  o  diskriminaci  žen  jako  takovou,  ale  také  o  finační 

diskriminaci žen. Jedna politička zde cituje následovně:“…..mně právě v tom světě  

evropským…..vadí,…..že ty ženský na stejný funkci třeba berou míň peněz než ten  

protějšek. Přitom pracují stejně nebo možná lépe, přitom je ještě žena těhotná, vaří,  

uklízí  atd,  tak  bych  řekla,  že  ta  žena docela  je  i  výkonnější.  ….Třeba zase  v té  

politice jsou tabulky a my máme všichni stejně, tam je to stejný.“ ( LV02/2004)160

              Tato práce ( publikace ) neboli studie se zabývá rovněž i pojmem feminismu. Není to 

prvoplánový  dokument  jako  ty  předešlé  dokumenty,  je  rozdílný,  jelikož  hodně 

popisuje i pocity žen a jejich osobní stránku. Další političky se snaží odkrýt nebo 

nedat najevo, že by jejich politická funkce mohla být nějak feministická. 

              „ Já vůbec nemám nic proti tomu, abych hájila práva žen….“( LV 01/2004 )

               „ Tazatelka: Dalo by se o vás tedy říct, že jste feministka? Respondentka:Ne,ne,ne.“

                ( LV 01/2004)“ Ale já zase nejsem nechci, aby to, to bude příliš feministický….“

                (LV 02/2004)“…..to je někdy vystupováním některých feministek, možná, že to je  

určitý klišé, který se tam dostává, je to nějaký nepochopení, je to možná i obrana  

mužů, to jak si nemyslím, že jsou feministky, které si zasluhují odsouzení, naopak já  

si myslím, že jaksi vnášejí některé argumenty, ale přesto si nemyslím, že mám prvky  

feministky.“ ( LV01/2004)161

              Právě zmíněné dokumenty by měly ženám ukázat, kam se mohou obrátit a kde 

mohou hledat cenné rady. Dokumenty se jim snaží poskytnou informace a případnou 

pomoc. 

               

             

159 Tamtéž
160 Tamtéž
161 Tamtéž
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               Závěr 

                        Téma Ženy v politice je velmi nosné a zajímavé. Nejdříve jsem vymezila 

základní  definice  pojmů:  feminismus  a  gender.  Posléze  jsem je  rozšířila  o  další 

pojmy, které jsou s nimi příbuzné. Jsou to kapitoly. První a druhá vlna feminismu, 

které  doplňují  tématiku  feminismu.  K zajímavějším  kapitolám  patří  kapitoly 

pojednávající o naší politické scéně a o důležitých političkách – o Miladě Horákové, 

Anežce Hodinové-Spurné. 

                       Následují období let 1918 – 1939, kdy dochází k velkým změnám v důsledku 

první a druhé světové války. Nezjnámější postavou té doby je Alice Masaryková

              ( dcera našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka ), která se stává I.předsedkyní 

Československého Červeného kříže. 

                       Po skončení druhé světové války nastupuje u nás vliv Rusů. Dochází k velkým 

změnám  v naší  zemi.  V období  1945  –  1989  sílí  moc  komunistů,  probíhá 

zinscenovaný proces s Miladou Horákovou. Rok 1977 je rokem charty 77, obdobím 

               Disidentu. Nejvýznamnější představitelkou je Anna Šabatová ( mluvčí charty 77 a 

jednu dobu působí jako I. zástupkyně ombudsmana Otakara Motejla ). Po roce 1989 

na politickou scénu nastupují političky, jež se značně zapsaly do naší historie, mezi 

ně patřily například Petra Buzková a Miroslava Němcová. Obě mají značný dopad 

na  naši  scénu  i  v současné  době,  i  když  u  Petry  Buzkové  můžeme  trochu 

polemizovat,  jelikož  se  v momentální  době  spíše  věnuje  advokátní  kariéře,  jako 

bývalá vystudovaná právnička. U Miroslavy Němcové je ctihodné, že se z neznámé 

začínající podnikatelky  dostala až na politický vrchol a celkem se na něm stále drží. 

               Miroslava Němcová mohla být v roce 2012 naší prezidentkou, ale nakonec si to 

rozmyslela, jelikož zjistila, že  funkce  nižšího postu bude mít pro ni, ale nejen pro 

ni, celkem významný vliv.Ještě do této generace patřila  např. tehdejší ministryně 
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informatiky Dana Bérová.Tyto političky, ale i další patří do generace političek, které 

ovlivnily budoucí vývoj naší politické scény. 

              V letech 2000  až 2012 dochází k uvědomění, jaké možnosti nám nabízí naše země 

v politické oblasti i političkám. V roce 2004 vstupujeme do Evropské unie, po roce 

2011 a 2012 sílí moc političek. Vstupují do této éry především mladé, ambiciózní a 

začínající političky. Začínají zakládat poslanecké strany, uvedu – Karolínu Peake

              ( zakládá stranu LIDEM – Lidoví demokraté ). 

                       Asi celkem zajímavou kapitolou je téma Bariéry vstupu žen do politiky. 

               V dnešní době jsou diskutované převážně tři nejdůležitější: institucionální bariéry – 

zabývající  se  lepší  posloupností  volebního systému a způsobu výběru kandidátů, 

povolební nominací žen do politických stran. Individuální bariéry – sem převážně 

patří patriarchální model rodiny ( u nás známý již po staletí ), odlišné hodnocení žen 

a mužů a odlišné pojetí moci. Společenské bariéry, ty mají jeden z největších vlivů u 

nás, jelikož společenské vnímání je velmi silné, nebudeme si nalhávat, média mají 

značný vliv stále u  nás. 

                       V kapitole Současné ženské organizace a kluby docházím k závěrům, co pro 

naši  politickou  scénu  vůbec  znamenjí  politické  organizace  –  co  dělají  pro  ženy 

političky,  ale  i  pro  ostatní  ženy  v České  republice.  Nejznámější  osobností  na 

politické scéně je Jiřina Šiklová, známá socioložka, která se na politickém životě 

naší  doby spolupodílela.  Další  neméně  známou organizaci  spatřuji  v Občanském 

Fóru 50 %. Organizace, která se také zabývala rovnoprávností mezi muži a ženami 

na naší politické scéně.Ve své diplomové práci se zmiňuji i o bariérách, které brání

              ženám při vstupu do politiky. Praktickou neboli empirickou rovinu mé práce, mohu 

označit za neméně důležitou, jelikož v ní vidím předešlé zkušenosti a znalosti lidí 

=respondentů, pro které byl dotazník vytvořen. Dotazník byl sestaven z 25 otázek a 

byl rozdělen na určité sekce podle toho, čím se v otázkách zabýváme. Oslovila jsem 

60 respodentů z různých věkových skupin, různého vzdělání atd. Otázky, dělím na 

dichotomické ( výběr ze dvou typů odpovědí ) nebo trichotomické ( výběr ze tří typů 

odpovědí ), uzavřené nebo otevřené. Otázky a následovné odpovědi dělím také dle 

toho,  zda  jsou  méně  specifické,  nebo  více  specifické.  Snažím  se  v nich  najít 

podstatné informace. Dotazník provádím anonymně. 

                           Před přípravou dotazníku jsem stanovila potřebné otázky a hypotézy. 

Hypotézy se snažím potvrdit nebo vyvrátit. Stanovila jsem si pouze dvě hypotézy. 
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               Neexistují patřičné důkazy toho, že čím jsou lidé v politice déle, tím musejí mít více 

zkušeností, vyvracím tuto hypotézu. Umění politika není dáno věkem, ale schopností 

umět využít ve správný čas správnou příležitost. Další hypotéza – Předpokládám, že 

obor, který politik vystudoval, byl pro něj prvotním impulsem vstupem do politiky.  

Nutno vycházet  z předpokladu,  že  vysokoškolsky vzdělaný  člověk se zaměřením 

politologickým má větší šanci uspět v tom někdy „ drsném světě“. S tímto názorem 

lze souhlasit. Politika není svět pro každého, a hlavně né pro všechny „ paní nebo 

slečny“. 

                            Ve své empirické sondě se snažím také zjistit vliv masmédií na politickou 

sféru. Na politiku mají především pozitivní vliv, neboť jejich moc ovlivnit veřejnost 

i politiky je veliká. 

                            Jelikož si myslím, že každá práce by měla obsahovat i dokumenty zabývající 

se touto problematikou, zvolila jsem několik dokumentů, které si myslím, že jsou 

důležité.  Patří  mezi  ně Úmluva o politických právech žen.  Zde zjišťuji,  že  ženy 

mohou hlasovat ve všech volbách za stejných podmínek bez jakékoliv diskriminace. 

Sdělení  komise  vládě  evropského  parlamentu,  evropskému  hospodářskému  a 

sociálnímu výboru a výboru regionů Plán dosažení rovného postavení žen a mužů 

2006  –  2010.  Plán  chce  docílit  rovného  postavení  žen  a  mužů  v soukromém  i 

profesním  životě.  Musíme  si  uvědomit,  že  ženy  dosahují  30  %  všech 

podnikatelských míst v EU. Genderový balíček obsahující Práva žen podle Zákoníku 

práce České republiky. Tento dokument se zabývá nerovností dle pohlaví. Jsou to 

např. nižší kariérové šance ( zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích 

). Zde se převážně hovoří o vertikální segregaci trhu práce ( dle pozic a pohlaví ).

                         Od roku 2002 zde lze sledovat pomalé zvyšování počtu žen na vedoucích 

pozicích. Důležitou listinou je Pekingská akcelerace a Platforma pro AKCI. Název 

tohoto dokumentu se jmenuje Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale jak?

                 Tento dokument pojednává o ženách v politice a jejich politické participaci a o 

dalších  strategiích  podílejících  se  na  vstupu  žen  do  politiky  z dlouhodobého 

hlediska. Zabývá se genderem a kvótami na zvýšení podpory žen v politice. 

              

                          Dokumenty mají především pomoci ženám v politice, aby se mohly lépe 

prosadit  a  mohly  dělat  užitečné  věci,  a  ne  být  pouze  pasivními  články  v naší 

společnosti.  Dnešní  společnost  je  spíše  stále  maskulinní.  Měly  by  je  učinit 

sebevědomějšími  a  emancipovanějšími.  Tématem ženy v politice  se  zabývalo  již 
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nepřeberné množství lidí. O tomto tématu se dá psát nepřeberné množství informací, 

ale myslím si, že to není cílem této práce, ale spíše nějakých publikací nebo různých 

odborných článků, knih, sborníků atd. 

                        O tématu ženy v politice by se dalo psát více do hloubky a do šířky. Zajímavý 

by určitě byl i pohled na ženy v politice versus rodinná politika. Jaký mají na toto 

téma názor jejich manželé a lidé v jejich blízkém okolí. Neméně zajímavé by bylo 

vytvořit práci jenom z praktických poznatků na základě empirických dat a následná 

analýza.  Vývoj  genderové  politiky  v oblasti  Evropské  unie  a  její  predikce  – 

vypovídá o postavení žen na různých úrovních, neopomíjí ani Evropský parlament a 

další  dokumenty  týkající  se  této  problematiky.  Předposlední  dokument  rovněž 

pojednává  o  rovnosti  mužů  a  žen  na  trhu  práce,  ale  zabývá  se  rovněž  hlouběji 

problematikou  diskriminace  žen.  Poslední  dokument  zabývá  se  otázkou 

diskriminace a feminismu žen. Tento dokument jde více do hloubky a k jádru této 

věci. Zajímají ho i názory žen ( političek ) samotných. Poslední dokument se zabývá 

jen diskriminací jako takovou, ale i celoplošnou ( globální ). 
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                   Přílohy 

        
     Příloha č. 1 Gender mainstreaming

“ Princip gender mainstreamingu, ve smyslu zohlednění určité problematiky při tvorbě  

politických nástrojů procházejících např. politickým spektrem, je používán v různých  

oblastech  veřejné  politiky.Díky  kontextu  rovnosti  mužů  a  žen  se  dostal  do  popředí  

politické debaty.”162

“  Gender  mainstreaming  byl  roce  1997  rozhodnutím  Evropské  komise  zakotven  v  

Amesterdamské  smlouvě  a od té  doby platí  pro  všechny  členské  země jako závazný  

princip.”163” Cílem je zapojit dimenze rovných příležitostí a rovného postavení žen a  

mužů do všech oblastí politiky a do všech akcí Evropského společenství.”164

Gender  mainstreaming  se  začíná  rozvíjet  na  “  Světové  konferenci  žen.”  Světová  

konference v Pekingu v roce 1995 je přitom vnímána jako klíčový moment pro vznik této  

strategie.”165

162 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.asociacenno.cz/staryweb/storage/admin/opava/mainstreaming.p
df
163 Dostupné na WWW [ online ]
<http://www.gendertoolbox.org/toolboxCZ/Tschechische
%20Version/5CZMaterialien/PDF_cz/5.1.%Gender
%20Mainstreaming_cz.pdf
164 Tamtéž
165 Tamtéž
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Příloha č. 2 

       

                 Grafická podoba některých použitých knih
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                  Příloha č. 3

               5. ročník soutěže Strana otevřená ženám zná vítěze: levice je letos     

                 ženám otevřenější            

             Fórum 50 % vyhlásilo 1. prosince 2011 výsledky 5. ročníku soutěže Strana otevřená 

                ženám. Po čtyřech ročnících, kterým suveréně kralovala Strana zelených, se vítěz-

                kou poprvé stala KSČM, na druhém místě ČSSD a na třetím Věci veřejné. Zelení 

                letos hodnoceni nebyli, soutěž se tradičně zaměřuje pouze na parlamentní strany.

                Na večeři akce se odehrálo také slavnostní přistoupení Městské části Praha 18 – 

                Letňany a obce Záluží k Evropské chartě za rovnost žen a mužů na úrovni životu 

                ve městech a obcích. Nezávislá odborná porota každoročně hodnotí, jak politické

                strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporují

                rovnoprávnost žen a mužů navenek, ale i ve vlastních řadách. Kritéria jsou každý 

                rok stejná: zastoupení žen na kandidátních listinách a ve vedení strany, zohlednění

                rovných příležitostí ve volebním programu či reálné hlasování poslanci/kyň strany

                o zákonech souvisejících s postavením žen a mužů ve společnosti. Podklady k 

                hodnocení zasílají přímo politické strany formou dotazníku. Porota, kterou letos

                tvořili politoložka Vladimíra Dvořáková, mediální expert Jan Křeček a politolog
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                Petr Just, politoložka a ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggles Kavková a politoložka 

                Petra Guasti, vychází i z volebních programů a dalších veřejně dostupných 

                informací.

                 Celkové hodnocení stran:

                 

              KSČM                143,5  bodu
              ČSSD                125,5  bodu
              Věci veřejné                116, 5 bodu
              ODS                 95, 5  bodu
              TOP09                 86, 5  bodu

                   Příloha č. 4

                     

         Chceme do vlády!

              Tímto symbolickým happeningem jsme chtěly vyjádřit svůj  nesouhlas s 
jmenováním čistě mužské vlády premiéra Nečase.  Na galerii  pro veřejnost jsme 
chtěly rozvinout transparent „Chceme do vlády!“, a to oblečené do mužských šatů – 
sněmovní  ochranka  nám  však  s  namalovanými  vousy  přístup  odepřela  se 
zdůvodněním,  že  v  prostorách  Poslanecké  sněmovny  nemůžeme  tímto  způsobem 
vyjadřovat svoje postoje. Šéf ochranky doslova uvedl: „tady nejste na maškarním“. 

             Vláda bez žen postrádá demokratickou legitimitu. Největší překážkou zvýšení 
počtu    žen v politice jsou jednoznačně politické strany. Vyloučení žen z exekutivy, v 
Evropě ojedinělé, bude mít zásadní vliv na další směřování naší země. V době, kdy 
nás čekají zásadní reformy, kdy protikrizová opatření dopadnou prakticky na všechny 
obyvatele a obyvatelky, je přitom účast žen na těchto zásadních rozhodnutích naprosto 
klíčová. Podle všeho je v naší zemi rozhodujícím kritériem pro získání vrcholných 
pozic  příslušnost  k  tomu  „správnému“  pohlaví.  Doufaly  jsme,  že  poté,  co  jsme 
přizpůsobily svůj vzhled této nezbytné podmínce, se pro nás přeci jen místo ve vládě 
najde.  Omyl,  nestalo se tak,  dokonce se pro nás nenašlo ani na galerii  Poslanecké 
sněmovny. 
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                    Příloha č. 5 

           Vláda souhlasí se zavedením kvót

                           Je totiž důležité upozornit, že i při stávajícím - nijak neregulovaném - systému se  

počet žen na kandidátních listinách pohybuje většinou mezi 20 a 30 %, v některých 

případech hranici 30 % překračuje. Problém je však v pozicích - ženy jsou umisťovány 

spíše na nevolitelná místa  kandidátek.  Proto velmi  záleží  na tom, jak bude zmíněný 

legislativní  návrh  formulován.  Fórum  50  %  považuje  za  podstatné,  aby  byla 

stanovena kvóta nejen na celkové zastoupení žen a mužů na kandidátkách, ale také 

na jejich pořadí - jinými slovy, stanovit, aby (například) v každé trojici byl/a alespoň 

jeden/na  kandidát/ka  opačného  pohlaví.  Tuto  genderově  neutrální  kvótu  používá  z 

českých  stran  Strana  zelených,  a  to  nejen  pro  sestavování  kandidátek,  ale  také  při 

volbách  do  vnitrostranických  orgánů;  v  zahraničí jsou  to  například  německá  CDU, 

mnoho  dalších  evropských  stran  pak  má  40%  či  jiné  kvóty.
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Fórum 50 % zároveň doporučuje, aby legislativní návrh obsahoval  sankce v případě 

nedodržení "kvótového" pravidla. Ze zahraničních zkušeností se ukazuje, že pokud 

kvóty nejsou vynutitelné, politické strany mají tendenci pravidlo pro zastoupení žen a 

mužů  na  kandidátních  listinách  nedodržovat.  Proto  jsou  například  ve  Španělsku  ty 

politické strany, jejichž  kandidátky nejsou sestaveny podle kvótového pravidla a které 

nedodrží termín na jejich opravu, volební komisí vyřazeny z voleb. Ve Francii jsou zase 

strany  finančně  penalizovány  v  případě  2%  odchylky  od  kvóty.

Červnový průzkum veřejného mínění, jež pro Fórum 50 % realizovalo CVVM, ukázal, 

že česká veřejnost ve stále větší  míře podporuje vyšší  zastoupení  žen v politice.  Tři 

čtvrtiny dotázaných jsou přesvědčeny, že je zapotřebí aktivně podporovat vstup žen do 

politiky. Necelá polovina oslovených souhlasí se zavedením kvót pro ženy a muže na 

křesla,  58  %  pak  souhlasí  se  zavedením  kvót  na  kandidátních  listinách.

                Příloha č. 6
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                   Příloha č. 7 Ženský výrobní spolek
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                        Příloha č. 8 Eliška Krásnohorská
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                 Příloha č. 9
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        Prohlášení Gender Studies

         Až nastane rovnost mezi muži a ženami, odejdeme. 

        Cílem obecně prospěšné společnosti Gender Studies je vytvářet prostor pro diskuzi 
o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti, systematické odstraňování genderových 
nerovností a přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům. Proto usilujeme o 
změny v následujících oblastech:

      Odstraňování genderových stereotypů ve společnosti

• bourání stereotypního pohledu na rozdělení rolí žen a mužů v zaměstnání, rodině a 
domácnosti, výchově a vzdělávání 

• genderově citlivé zobrazování žen a mužů v médiích 
• posilování možnosti svobodné volby o vlastním životě 

     Odstranění genderových stereotypů ve výchově a vzdělávání 

• zavedení genderově citlivé výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 
• bourání genderových stereotypů při výběru povolání 
• podpora žen při vstupu do tradičně mužských a mužů do tradičně ženských povolání 
• podpora celoživotního rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností a talentů, včetně 

období mateřské a rodičovské dovolené 

      Odstraňování genderových stereotypů v rodině

• odstranění znevýhodnění rodičů a osob pečujících o závislé osoby 
• zavedení stejných podmínek pro otce i matky na „mateřské“ dovolené 
• podpora aktivního otcovství 
• podpora rodičovství gay a lesbických párů 
• rovné postavení rozličných forem partnerství, včetně registrovaného partnerství a 

manželství 

      Pracovní trh bez diskriminace na základě pohlaví a věku 

• nediskriminační přístup při přijímání do zaměstnání 
• stejnou mzdu za stejnou práci 
• stejné šance na kariérní postup pro muže a ženy v každém věku 
• stejné šance na uplatnění na trhu práce bez ohledu na věk a pohlaví 
• důstojná penze, která se nebude snižovat o dobu strávenou na rodičovské dovolené 
• stop sexuálnímu obtěžování na pracovišti 
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 Podpora slaďování osobního/ rodinného a profesního života 

•   rozvoj flexijistoty: rozvoj flexibilních forem práce (částečné úvazky, sdílené úvazky, práce  

z domova apod.) a základních sociálních práv/ jistot 

• podpora a rozvoj zařízení péče o děti (jesle, mateřské školy) a alternativních forem péče o děti 

• bourání stereotypního pohledu na rozdělení rolí v zaměstnání, rodině a domácnosti 

• podpora slaďování osobního a pracovního života na straně zaměstnavatelů a zaměstnaných 

      Vyšší zastoupení žen v rozhodovacích procesech 

      Stop násilí na ženách 

•  nulová tolerance k domácímu násilí, sexuálnímu obtěžování, zneužívání a obchodu s lidmi 

    Svobodné rozhodování o vlastním těle

• právo na svobodné rozhodnutí o mateřství a na asistovanou reprodukci 

• respekt k ženskému a mužskému tělu 

• narušování představ o ideální podobě ženského a mužského těla 

                        

               Příloha č. 10 
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Zastoupení žen v PSP ČR:srovnání výsledků voleb 2002 a 2006

strana volby  2002 

a  počet 

poslankyň

Volby 2002 

podíl 

poslankyň

Volby 

2006 počet 

poslakyň

Volby 2006 

podíl 

poslankyň

Nárůst  – 

pokles 

oproti 

minulému 

období
ODS       8      14%        9      11%    +1
KDU-

ČSL

      2        9,50%        2      15%      0

SZ        0        0        3       50%    +3
ČSSD       11      14%        9      12%     -2
KSČM       12      29%        8       31%     -4
CELKEM       34      17%      31       15,50%    - 3

Příloha č. 11

Zastoupení žen na stranických kandidátkách všech 14 krajů pro volby do PSP ČR 

v roce 2006

Počet žen na 1. Počet žen do 5. Počet  žen  do Průměrný podíl 
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místě místa 10. místa žen  na 

kandidátkách 
ODS           2            8           24        24,3%
KDU  - 

ČSL

          3           10           33        19,8%

Zelení           4           27           49        34%
ČSSD           1           13           29        23,2%
KSČM           2           22           42        26,5%

Příloha č. 12

Ženy na prvních třech místech kandidátek: srovnání voleb do PSP ČR 2002 a 2006

        Strana          Volby 2002           Volby 2006
ODS                  4                    4
KDU-ČSL                  2                    4
SZ                  7                  15
ČSSD                  5                    5
KSČM                 11                  10
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Příloha č. 13

Ženy v českých vládách 1992 – 2009

Sloupec 1 Od - do Celkový 

počet 

členů/ek 

vlády

Podíl žen 

za  celé 

funkční 

období 

vlády

Počet 

ministryň 

ve  funkci 

po  celé 

funkční 

období

Ministryně 

jmenovitě

Vláda 2.7.  1992-     26 0   0, 00%        0      0
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Václava 

Klause I.

4.7.1996

Vláda 

Václava 

Klause II.

4.7-1996-

2.1.1998

    23 1    4,30%        1 Parkanová 

Roitrová

Úřednická 

vláda 

Josefa 

Tošovského

22.71998-

12.7.2002

     18 2   11,10%        2        0

Vláda 

Vladimíra 

Śpidly

15.7.2002-

4.8.2004

     28 0      0,00%         0   Buzková 

Součková

Vláda 

Stanislava 

Grosse

4.8.2004-

25.4.2005

     21 2     11,10

%

        2 Buzková 

Emmerová

Vláda 

Jiřího 

Paroubka

25.4.2005-

4.9.2006

    18 2     13,60

%

         0 Bérová 

Buzková 

Emmerová
Vláda 

Mirka 

Topolánka 

I.

4.9.2006-

9.1.2007

      22  3      13,30

%

        2 Vincenová 

Kopicová

Vláda 

Mirka 

Topolánka 

II.

9.1.2007-

26.3 2009

     15

     24

2

5

      20,80

%

17,60%

        1

        3

Parkanová 

Filipiová

Třeštíková 

Stehlíková

Vláda Jana 

Fischera 

8.5 2009 -     17 3 Juráková 

Kopecová 

Kovářová
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                 Příloha č. 13 Grafická podoba dotazníku

               Tabulka č. 1 Pohlaví

Muži Ženy
30 30
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Tabulka č. 2 Věková skupina 
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50

le t 

50 –
60

let 

60 a
více

Tabulka č.3 Oblast ( kraj ) ze kterého jste?

Praha Pardubický Jihočeský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
  20    20    5     5    3       7
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Tabulka č. 4 Bydlíte?

Město vesnice
              30                   30

0

5

10

15

20

25

30

Město vesnice

Tabulka č. 5 Vaše původní profese?

sociolog politolog administrativní 

pracovnice

vysokoškolský 

pedagog

podnikatel

    10        30        5       5         10

0
5

10
15
20
25
30

sociolog Vysokoškolský
pedagog

     Tabulka č. 6 Jak dlouho působíte v politice?

      

Začínám   1 rok   2 roky 5 let   8 let  10 let   20 let více  než 

85



20 let 
     4      6       10    10     5    5    5    5

0
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4

6

8

10

Začínám  5 let   20 let 

   Tabulka č. 7 Zajímal/a jste se o politiku již od mládí nebo to přišlo samo pomalu 

   s věkem?

    

    

         ano           ne
          40           20

0

10

20

30

40

         ano           ne

   Tabulka č. 8 Co bylo Vaši prvotním impulzem, že jste se rozhodl/a jít do politiky?

   

    

Chtěl/a 

jsem 

sám/a 

něco 

změnit

Impuls  od 

přátel  nebo 

mých 

známých

byl/a  jsem 

v různých 

organizacích 

nebo 

sdruženích 

podílejících 

se  aktivně 

na  dění 

kolem nás

Něco  si 

dokázat 

(  seberealiza

ce )

Chtě/a jsem 

být  více 

viděn/a  na 

očích 

jiná 

odpověď

   20       10      10       10       5    5
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Tabulka  č.  9  Často  se  tvrdí,  že  lidé  působící  v  politice  jsou  většinou  hodně 

emancipovaní  a  nepřístupní?  Teď  nedělám  rozdíl  mezi  muži  a  ženami,  ale  z 

obecného hlediska. Jaký je Váš názor na to?

 ano – je to pravda ne – není to pravda  nevím  (  žádný  specifický 

názor )
           30                 20                    10

Tabulka č. 10 Proč si to podle Vás většina lidí myslí?

Jelikož  do 

toho nevidí

Je  to  dáno  dnešní 

společností

     Nevím  Nesouhlasím  s 

tímto názorem
         20               20         10           10

0

5

10

15

20

Jelikož do
toho nevidí

 Nesouhlasím
s tím to

názorem

Tabulka č. 11 Jaké jsou podle Vás pozitiva a negativa působení v politické funkci?
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Pozitiva
Sláva 

( stane se 

veřejně 

známou 

osobou)

Můžete 

rozhodovat  o 

dění  kolem 

sebe 

Můžete se 

realizovat 

     30        20        10
pozitiva

0

5
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30

35

odpovědi

h
o

d
n

o
ty

Negativa
 Ztráta 

soukromí 

Závist  Stres a napětí Někdy  hodně 

zkreslené  informace 

o politikovi
     20    20          10             10

   

Negativa
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25

odpovědi

h
o

d
n

o
ty
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 Tabulka č. 12 Pokud jste začínali v politice ve velmi mladém věku, změnilo se to za 

tu dobu nějak výrazně?

       Ano            Ne
        50            10

0

10

20

30

40

50

       Ano            Ne

Tabulka č. 13 Setkal/a jste se někdy s některými pojmy z této oblasti, říkají Vám 

něco konkrétnějšího?

Gender 
           ano                   ne
            45                   15

gender

0

5

10
15
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25

30

35
40

45

50

odpov ěď ano - ne

ho
dn

ot
a

Feminismus
            ano ne
             50            10
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Tabulka č. 14 Pokud ano, můžete k těmto pojmům napsat něco bližšího?

                      Gender - pohlaví            rozdílnost
                          49                  11

gender
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50

60

odpovědi - pohlaví, odpovědi - rozdílnost

po
če

t o
dp

ov
ěd

í

Feminismus – emancipované ženy       určitá ideologie
                            49                11
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Tabulka č. 15 Setkal/a jste se někdy s termínem skleněný strop či mentoring, oba 

dva jsou známé pojmy nejenom v politice či jiných oblastech?

         ano                ne
Mentoring          45               15
Skleněný strop          30               30

0

10

20

30

40

50

         ano                ne

Mentoring

Skleněný
strop

Tabulka č. 16 Co se týká ženské emancipace, které období ji podle Vás nejvíce 

ovlivnilo  a  z  jakého  hlediska?  (odpovědi  jsem vybrala  dle  mé teoretické  části, 

jelikož si myslím, že každé dějinné údobí pro naši zemi z hlediska politického něco 

znamenalo)

Období  let  1918  - 

1939

               25 Prvopočátky  ženské 

emancipace u nás, zakládají 

se různé spolky 
Období  let  1989  - 

2000

               15 Političky  se  začínají  více 

prezentovat  v  médiích  a 

jsou  navrženy  i  na  vyšší 

posty
Období  let  2000  -                 20 Političky se nebojí zakládat 
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2012 své  strany  a  být  v  jejich 

čele,  čím  dál  mladší 

političky

Období ženské em ancipace

0

5

10

15

20

25

30

počet odpovědí

zv
ol

en
á 

ob
do

bí

Tabulka č. 17 Znáte nějakou ženskou organizaci nebo klub zabývající se ženskou 

problematikou? Pokud ano, můžete uvést název?

Gender 

studies

     40

Nesehnutí       10
Klub 

političek

      10

0

10

20

30

40

Gender
studies
Nesehnutí

Klub političek

Tabulka  č.  18V  čem  vidíte  nějaké  základní  rozdíly  mezi  muži  v  politice  a 

političkami? 

Ženy  nemají  tolik 

času  na  politiku  z 

       

              35

92



důsledku  starosti  o 

domácnost a rodinu 
Ženy  nejsou  tolik 

průbojné  jako  muži 

v politice

                 5

Je  to  dáno  už  po 

staletí, určitý dějinný 

vývoj, který se za tu 

dobu moc nezměnil

             20

0
5

10
15
20
25
30
35

Ženy nem ají
tolik  času na
politiku z
důsledku
starosti o
Ženy nejsou
tolik  průbojné
jako m uži v
politice

Je to dáno už
po staletí,
určitý dějinný
vývoj, který
se za tu dobu

Tabulka č. 19 Pokud jste členem/ kou nějaké politické strany, dělá Vaše politická 

strana nějaká zásadní opatření na zvýšení genderové rovnosti? Pokud ano. Která?

                     Ne 
                     60

0
10
20
30
40
50
60

                     Ne 

 

Tabulka č. 20Mají podle Vás média velký vliv na postavení žen v politice?

                       Ano                            Ne
                        40                            20
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Tabulka č. 22 Sledujete v televizi nebo v rozhlase nějaké diskusní pořady na tuto 

problematiku? 

                      Ano                           Ne
                      30                           30

0
5

10
15
20
25
30

                     
Ano

                         
Ne

Tabulka č. 23 Můžete uvést nějaký konkrétní název?

Tah dámou Hyde park Otázky Václava Moravce
           10               10                  40

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Tah
dám ou

Otázky
Václava

Moravce

Tabulka č. 24 Myslíte si, že tyto pořady jsou vedeny skutečnými profesionály?
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         Ano                  Ne             Nevím
           30                   20             10

0
5

10
15
20
25
30

         Ano                 
Ne  

           
Nevím

Tabulka č. 25 Na závěr  pro mě osobně velmi zajímavá otázka. Která osobnost v 

české či mezinárodní politice měla na Vás vliv? Pokud ano, která to byla a z jakého 

důvodu?

Margaret 

Thatcher 

 Madeleine 

Albrightová

Indíra Ghándí   Hillary Clintonová

        25        10              10          15

0

5

10

15

20

25

Margaret
Thatcher 

Indíra
Ghándí
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