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Anotace

Cílem bakalářské práce nesoucí název Alice Masaryková a její vliv 

na sociální péči v době první Československé republiky je reflexe 

úlohy Alice Masarykové, nejstarší dcery prvního prezidenta 

Československé republiky, při formování sociální péče v období 

tzv. první republiky (1918-1939). Práce na svém začátku sleduje 

proces vzniku první Československé republiky, který tvoří dějinný 

rámec přehledného nástinu životního běhu Alice Masarykové. Věnuje 

se stavu sociální péče v době první republiky a konkrétnímu 

působení Alice Masarykové v této oblasti. 

Annotation

The main aim of the present bachaleor thesis, entitled Alice 

Masaryková and her Influence on the Social Care during the First 

Czechoslovak Republic, is a reflection of the task of oldest 

daughter of the fist president of Czechoslovak Republic Alice 

Masaryková for the formation of social care during the time of so 

called First Republic (1918-1939). On the beginnings is given the 

process of the rise of the first Czechoslovak Republic, which 

created underground for the activities of A. Masaryková. The 

stage of the social care during the fist republic and the 

concrete activities on this field of A. Masaryková is the main 

subject of present thesis.
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Úvod 

Je dobře, že v současné odborné diskusi i v zájmu veřejnosti 

stojí v popředí nejen sám T. G. Masaryk, ale také členové jeho 

rodiny. Česká společnost se snaží navázat tam, kde její vývoj byl 

násilně přerušen. Následky tohoto přerušení zakoušíme dodnes, 

neboť současné politické, ekonomické a sociální problémy by vůbec 

nevznikly nebo jejich podoba by byla zcela jiná, kdyby se naše 

společnost mohla po druhé světové válce rozvíjet bez cizího 

vměšování přirozenou cestou.

Pokud jde o metodologii této práce, volila jsem zcela jednoduchý 

postup, umožňující sledovat v kontextuálním zasazení dané téma. 

Vznik Československé republiky je oním dějinným rámcem, bez 

kterého by působení Alice Masarykové (ale ani působení jejího 

otce a později i bratra Jana) nebylo možné. První Československá 

republika vytvořila podmínky pro rozvoj české a slovenské 

společnosti, v případě slovenské to byly dokonce podmínky, které 

pomohly překročit vývoj celých staletí a dovedly východní část 

tehdejší republiky na úroveň vskutku evropskou. Nikdo nepopírá 

však i skutečnosti, které nebyly zcela ideální, zejména vypjatý 

nacionalismus i otázky sociální a hospodářské.

Životopis A. Masarykové do vzniku republiky je podán 

chronologicky na základě existující literatury. Ta je vytěžena 

jen v tom případě, že se vztahuje přímo k A. Masarykové. Aby byl 

ukázán jednoznačný přínos A. Masarykové pro sociální práci, musel 

být nutně ukázán v krátké kapitole (3) celkový stav sociální 

práce na přelomu 19. a 20. století. Těžištěm je čtvrtá kapitola, 

kde jsou vyjmenovány a reflektovány snahy v oblasti sociální 

práce, která A. Masaryková v letech 1918-1938 úspěšně podnikla. 

Když odešla po první emigrace (1939), bylo jí šedesát let. I když 
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se angažovala ve válečném Československém červeném kříži a krátce 

ještě po válce, vrchol jejích sociálních aktivit leží právě 

v období první republiky. Druhá emigrace po komunistickém puči 

v r. 1948 ji vedla do země, která byla její druhou vlastí – do 

USA – kde také nakonec v r. 1966 zemřela.

Jedním z cílů práce bylo ukázat, že rozvinutá sociální práce na 

našem území má dlouhou tradici a není zdaleka jen výsledkem 

poválečného vývoje. To má význam především v době, kdy jsou zde 

snahy sociální systém změnit. Náš sociální systém historicky 

vyrůstal z ideálů druhého domova A. Masarykové, které však 

v poválečných Spojených státech nebyly rozvinuty! Je přinejmenším 

paradoxní, chce-li někdo dnes poukazovat právě na poválečné 

americké zkušenosti. Ve skutečnosti zde silný vliv byl, ale vliv 

silné, zdravé Ameriky, žijící v 19. a v první polovině 20. 

století z ideálů, ze kterých Spojené státy vznikly. Není nikdy 

zbytečné tato fakta stále znovu zdůrazňovat.

Používala jsem především prameny, sekundární literaturu v míře 

nezbytné. Té sekundární literatury je dnes mnoho, je prakticky 

nepřeberná. Bádání u nás pokročilo zejména po r. 1989, ve světě 

nebylo přerušeno nikdy. O Alici Masarykové psali především 

emigranti, zmínky o ní i o jejím otci byly za doby socialismu (s 

výjimkou let 1968-1969) nevítané.

     Myslím si, že to, co bylo mým cílem – sestavit přehled a 

ukázat ideové kořeny sociální práce u nás – se mi podařilo 

dosáhnout. Nejsem školená historička, ale pracuji na poli 

sociální práce a jsem si stále více vědoma, jak je nutné se 

k těmto kořenům vracet.
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1. Vznik první Československé republiky

Český národ od nastolení habsburské dynastie na český trůn a od 

začátků politického života v habsburské monarchii nepřestal 

doufat v lepší budoucnost. V období devatenáctého století chtěl 

změnit monarchii podle myšlenek Františka Palackého tak, aby se 

stala skutečným domovem všech svých národů, dávajíce jim všechny 

podmínky svobodného rozvoje.1 Proto české politické osobnosti ve 

vnitřní politice usilovaly o potlačení převahy německého národa a 

politické uplatnění národů neněmeckých. V zahraniční politice 

rozhodně vystupovali proti spojenectví monarchie s německou říší 

a protěžovali zlepšení poměru ke slovanským státům. Ke konci 

devatenáctého století neuvažovali o rozchodu s monarchií. Navíc 

Evropa se stávajícími státně politickými poměry nebyla připravena 

na důsledky tak závažného kroku. 

Toto povědomí se však začalo měnit v posledních letech před 

vypuknutím první světové války. Vlivem událostí vnitřní politiky, 

které můžeme souhrnně charakterizovat jako ústup před německou 

rozpínavostí a vnější politiky předcházející první světovou 

válku, což byla anexe území Bosny a Hercegoviny v roce 1908, se 

poměr českého národa k monarchii začal velmi zhoršovat. Když 

potom Rakousko vypovědělo válku Srbsku, posléze Francii a Rusku, 

většina českého národa stála proti němu. Důvody byly zjevné: 

jednak formální povinnost bojovat proti dvěma slovanským národům

                                                  
1 František Palacký byl českým členem říšského sněmu v Kroměříži, který se 

konal na přelomu let 1848-1849. Ještě v září roku 1848 ve Vídni vypracoval 
návrh jednotné říšské ústavy pro neuherské země habsburské monarchie. Tento
návrh sám Palacký v Kroměříži ještě změnil. Blíže ŠOLLE, Zdeněk. František 
Palacký a česká politika koncem minulého století. In Kroměřížský sněm 1848-
1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříž: Katos, 1998, 
str. 319-328. ŠESTÁK, Miroslav. Myšlenka rakouské federace v politickém 
programu Františka Palackého. In cit. dílo, str. 329-338. Nejnovější 
monografická práce o Františku Palackém a jeho politické a kulturní úloze 
vzešla z pera Jiřího Štaifa. Srov. ŠTAIF, Jiří. František Palacký. Život,
dílo a mýtus. Praha: Vyšehrad, 2009. 
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a proti Francii, s níž Češi udržovali velice plodné vztahy2 a 

potom vědomí, že vítězství monarchie by znamenalo konec všem 

snahám o realizaci samostatnosti českého národa. Navíc by se dalo 

očekávat zhoršení politického vztahu monarchie k Čechům. Češi tak 

logicky nemohli jít bojovat za Rakousko s nadšením, odcházeli 

s pocity zcela opačnými a někteří se dokonce přidávali na stranu, 

proti níž měli bojovat. Mnohé z významných osobností české 

politiky odcházely do emigrace, aby tam vedly rozhodný boj za 

osvobození českého národa. Za všechny jmenujme profesora Tomáše 

Garrique Masaryka a univerzitního docenta Edvarda Beneše. Ti, co 

zůstávali doma, byli pod neustálým represivním tlakem ze strany 

vídeňské vlády, jehož podoby byly různé: od pronásledování 

českého tisku, boje proti české tradici a vůbec všemu českému až 

po zatýkání podezřelých osob. Mezi nimi byl zatčen pro velezradu 

i budoucí první československý premiér Karel Kramář.3 Nebude 

mýlkou, když na tomto místě prohlásíme, že faktický rozchod 

českého národa s monarchií se odehrál již v prvním období války. 

Marností byly snahy některých českých politiků, kteří doufali ve 

zlepšení poměru monarchie vůči českému národu v poválečném 

období.4 Touha po samostatnosti postihla i národ Slováků 

v Uhrách, ve kterém přes politickou odloučenost nikdy nezaniklo 

vědomí národní jednoty s národem českým. Toto vědomí bylo ještě 

utuženo událostmi první světové války a pěstováno těmi Slováky, 

kteří studovali v Čechách nebo žili v emigraci v zámoří a stýkali 

se s komunitou Čechů. Mnoho Slováků vstupovalo do českých 

zajateckých legií. Tím vším se bořily uměle vybudované bariéry 

mezi českým a slovenským národem po stovky let budované. Formálně 

                                                  
2 Ke vztahům mezi Francií a českým národem byla sepsána zajímavá monografie. 

Srov. REZNIKOW, Stephané. Frankofilství a česká identita 1848-1914. Praha: 
Karolinum, 2008. 

3 LUSTIGOVÁ, Martina. Karel Kramář. První československý premiér. Praha: 
Vyšehrad, 2007, str. 128-141. 

4 Tyto snahy byly ponejvíce zapříčiněny smrtí císaře Františka Josefa dne 21. 
listopadu 1916 ve věku osmdesáti šesti let a nastoupením jeho prasynovce 
císaře Karla na trůn. 
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se toto postupné sbližování obou národností projevilo používáním 

společného jména Čechoslováků. 

Spontánní projevy za českou samostatnost byly vystřídány v roce 

1915 organizovanými. V dohodových zemích vznikl český akční 

výbor, který spolupracoval s domácím odbojem tzv. Maffií a byl 

reprezentantem odporu československého národa proti monarchii ve 

světě. Již začátkem roku 1916 se transformoval v Národní radu 

zemí českých se sídlem v Paříži, kde významné místo vedle 

Masaryka a Beneše zaujal Slovák Milan Štefánik. Národní rada měla 

pobočky ve všech dohodových5 zemích a snažila se o získání 

činitelů dané země pro věc úplného politického osamostatnění 

Čechů a Slováků vytvořením samostatného státu. 

Nejprve se však snažili o vytvoření vlastní branné moci, která by 

bojovala spolu s mocnostmi dohodovými bok po boku. Nejúčinněji se 

tato snaha projevila v Rusku.6 Československé oddíly se 

vyznamenaly v bitvě u Zborova dne 2. července 1917 a díky tomu se 

na podzim téhož roku podařilo vybudovat samostatný československý 

sbor s vlastním velením, který byl přímo podřízen Národní radě 

v Paříži. Ke konci roku 1917 Francie dala souhlas k vytvoření 

samostatné československé armády a na jaře následujícího roku 

souhlasila i Itálie. 

Od druhé poloviny roku 1917 pozorujeme, že československý 

zahraniční odboj sklízí jeden úspěch za druhým7 a současně je 

nastolena rozhodnější politika českého národa na domácí půdě. 

Květnovým manifestem českých spisovatelů z roku 1917 začíná série 

                                                  
5 Jako Trojdohodu nebo Dohodu označujeme spojenectví Anglie, Francie a Ruska 

v období první světové války. Dne 8. dubna 1904 byla uzavřena smlouva mezi 
Británií a Francií a 31. srpna 1907 mezi Ruskem a Británií.

6 V této souvislosti zmíníme jméno historika profesora Victora Miroslava 
Frice, který se v emigraci zabýval otázkou československých legií v Rusku a 
okolnostmi vzniku samostatného Československa. Za všechny jeho práce, které 
mohly být publikovány v České republice až po roce 1989, zmíníme: FIC, 
Miroslav. Československá legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-
1918. I. díl. Praha: Academia, 2006.

7
Československé legie získaly proslulost zejména protisovětskou operací na
Sibiři v roce 1918. 
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českých programových prohlášení, na která navazuje prohlášení 

všech českých poslanců, které bylo vydáno při zahájení říšské 

rady dne 30. května 1917, a ve kterém se žádá spolkový stát 

složený z národních rovnoprávných států, s tím, že jeden by 

zahrnoval v sobě historické země Koruny české a Slovensko. Již 

ani císařská amnestie8 nedokázala zastavit rozhodnost českého a 

slovenského národa ve své touze po samostatnosti.  

Radikalizaci přispělo počátkem roku 1918 mírové jednání Rakouska-

Uherska s Ruskem, konající se v Brestu Litevském. Jednání vzešlo 

z návrhu Ruska, zaslaného válčícím stranám ke konci listopadu 

roku 1917, aby byl boj ukončen a uzavřen mír bez anexí a 

kontribuce. Mír měl být dojednán dorozuměním mezi svobodnými 

národy na základě demokratického práva sebeurčení. Před začátkem 

samotného jednání čeští a jihoslovanští poslanci žádali o vyslání 

právě ve smyslu návrhu Ruska jako zástupci jednotlivých rakousko-

uherských národů. Jejich žádost však byla odmítnuta rakousko-

uherskou vládou. Do Brestu odjela delegace vedená hrabětem 

Czerninem, který 25. prosince prohlásil, že řešení poměru 

nesamotných národů ke státu, ve kterém žijí, je vnitřní 

záležitostí daného státu. Fakticky tato řeč znamenala, že 

rakousko-uherská vláda neuznává práva národů monarchie na 

sebeurčení. Prohlášení hraběte Czernina vyvolalo rozhodný odpor 

v českém národě, který byl ještě posílen zprávou o zřízení 

samostatné československé armády ve Francii. Příznivá situace 

vedla české politiky ke slavnostnímu vyjádření odporu. Dne 6. 

ledna 1918, na Tři krále, se v pražském Obecním domě sešel 

generální sněm českých říšských a zemských poslanců, který 

protestoval proti vystoupení Czernina v Brestu Litevském a ve

vydané deklaraci9 vyložil české stanovisko k míru a k příštímu 

                                                  
8 Byla vyhlášena dne 2. července 1917, osvobozeni byli i Karel Kramář a Alois 

Rašín, předtím odsouzeni pro velezradu k trestu smrti. 
9 Tzv. Tříkrálová deklarace byla prvním protirakouským a protihabsburským 
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postavení československého národa v Evropě. Jasně zde sněm 

prohlásil, že český národ usiluje o samostatný stát „aby … v 

hranicích historických zemí a sídel svých a své větve slovenské 

přispět mohl k novému velkému rozvoji lidstva, založenému na 

volnosti a bratrství, přiznávaje v tomto státě národním menšinám 

plná rovná práva národní. Vedeni jsouce těmito zásadami, 

protestujeme slavnostně proti odmítání práva sebeurčení národů 

při jednání mírovém a žádáme, aby ve smyslu práva toho 

zabezpečena byla všem národům, tedy i našemu, účast a plná 

volnost obhájit svých práv na mírovém kongresu.“10 O tři měsíce 

později dne 13. dubna 1918 se shromáždili čeští politikové a 

zástupci národních vrstev a institucí, aby veřejně složili 

národní přísahu, že neustanou ve svém boji o samostatnost.11 Na 

tento den vzpomíná ve svých pamětech Jan Herben: „Je to začátek 

odhodlání, k němuž dospěli mužové nejrozhodnější a je to závazek 

druhých, že půjdou za svými vůdci… Duch velikého shromáždění 

v Obecním domě spojuje se s pokoleními našimi to závazek druhých, 

která osazovala a obdělávala české země od praotce Čecha až po 

Libuši a Bílou horu“12

Je zřetelné, že vývoj postupoval od požadavku samostatného státu 

Čechů a Slováků v habsburské monarchii po deklarování úplného 

rozchodu s touto říší. 

Národní nálada Čechů a Slováků13 se manifestovala při oslavách 1. 

května a jubilejní divadelní slavnosti pražské, která byla 

uspořádána v polovině května roku 1918 na památku padesátiletého 

                                                                                                                                                                    
projevem domácí české politiky v období první světové války. Plný text této 
deklarace uvádí historik Jan Galandauer, srov. GALANDAUER, Jan. Cit. dílo, 
str. 294-296.

10 GALANDAUER, Jan. Cit. dílo, str. 296.
11 Text národní přísahy byl koncipován dr. Soukupem, dr. Rašínem a Aloisem 

Jiráskem, který ji také přednesl. Závěrečnou část přísahy uvádí PROKEŠ, 
Jaroslav. Boj o politickou samostatnost za světové války (1914-18). In 
Československá vlastivěda. Díl IV, doplněk I. Praha: Sfinx, 1933, str. 871. 

12 HERBEN, Jan. Kniha vzpomínek. Praha. Družstevní práce v Praze, str. 645. 
13 Z podnětu dr. Vavro Šrobára vzniklo prohlášení slovenských sociálně 

demokratických dělníků, které se dovolávalo práva sebeurčení i pro Slováky. 
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k výročí položení kamene k Národnímu divadlu v Praze. V červenci 

roku 1918 došlo přičiněním Antonína Švehly k vytvoření Národního 

výboru československého, jako nejvyšší národní autority v čele 

s doktorem Kramářem. Výbor od svého založení připravoval nový 

politický řád, jak je zřejmé z provolání k československému 

národu ze dne 13. dubna 1918: „…v soustavné práci shromažďovati, 

pořádati a vésti všechny veliké duševní, morální a hmotné síly 

národa k dosažení toho, co jest nejsvětějším …; právo sebeurčení 

v samostatném demokratickém státě československém s vlastní 

správou ve vlastním domě a pod vlastní svrchovaností.“14

Politické poměry v Uhrách nedovolovaly podobné projevy vůle 

národa, ale je třeba zmínit, že již 30. května 1918 vznikl 

v americkém Pittsburku za návštěvy Masarykovy projev zástupců 

českých a slovenských amerických organizací, kterým bylo 

vyjádřeno schválení spojení českých zemí se Slovenskem 

v samostatný stát.15

Od června roku 1918 úsilí Národní rady zemí českých v Paříži 

přináší první vítězství, neboť francouzská vláda uznala Národní 

radu jako nejvyšší orgán k zastupování zájmů československého 

národa a za první základ budoucí vlády československé a 

prohlásila, že se vynasnaží, aby v dané chvíli uplatnila 

československé touhy po samostatnosti v historických hranicích 

československých zemí. V následujících měsících, srpnu a září, 

následovaly podobné deklarace ze strany vlád Anglie, Spojených 

států amerických, Japonska a Itálie. Britská deklarace ze dne 9. 

srpna 1918 byla znamením, že Anglie upouští od myšlenky zachování 

rakousko-uherské monarchie.16 Dne 14. října oznámil doktor Beneš 

                                                  
14 PROKEŠ, Jaroslav. Boj o politickou samostatnost za světové války (1914-18). 

In Československá vlastivěda. Díl IV, doplněk I. Praha: Sfinx, 1933, str. 
873.

15 Znění tzv. Pittsburské dohody uvádí GALANDAUER, Jan. Cit. dílo, str. 299-
300.

16 Prohlašovala Čechoslováky za spojence proti Německu a Rakousku-Uhersku. 
Dodatečná smlouva ze dne 3. září uznávala platnost pasů vydaných
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vytvoření prozatímní československé vlády v Paříži, jejímiž členy 

byli T. G. Masaryk, Edvard Beneš, M. R. Štefánik a také byli 

jmenováni českoslovenští diplomatičtí zástupci u spojeneckých 

vlád. Tímto aktem přestala existovat Československá Národní rada 

a do konce měsíce října byla jmenovaná vláda uznána de iure všemi 

spojeneckými vládami. Dne 18. října byla ve Washingtonu za 

přítomnosti T. G. Masaryka slavnostně prohlášena československá 

nezávislost, která byla výsledkem Masarykova souběžného úsilí 

s úsilím Beneše v Evropě. Masarykova Deklarace shrnovala v duchu 

americké demokracie mravní a historické argumenty 

československého práva na svobodu, ohlašovala rozchod 

s habsburskou dynastií, žádala spojení Čechů a Slováků ve 

společném samostatném státě s demokratickými principy.17 Dne 21. 

října byla uveřejněna odpověď prezidenta Spojených států 

amerických Wilsona na mírovou nabídku Rakouska-Uherska, kde 

prezident deklaroval, že rozhodnutí o dalším osudu rakousko-

uherských zemí přísluší jím samým. Tato odpověď fakticky 

znamenala konec monarchie. 

Nesmíme opomenout zmínit jednání amerických vystěhovalců 

z Podkarpatské Rusi v čele s doktorem Žatkovičem s Masarykem o 

připojení samosprávné Podkarpatské Rusi k Československé 

republice, které proběhlo na konci října ve Philadelphii na 

sjezdu Demokratické unie střední Evropy.18

Deklarace československé nezávislosti, odpověď prezidenta Wilsona 

rakousko-uherské vládě, byla publikována v amerických novinách 

současně s manifestem císaře Karla I. o federalizaci rakousko-

uherské monarchie (proti vůli většiny národů). 

                                                                                                                                                                    
Československou národní radou, souhlas se jmenováním československého 
diplomatického zástupce v Londýně.

17 Znění tzv. Washingtonské deklarace uvádí GALANDAUER, Jan. Cit. dílo, str. 
311-314. Srov. KOZÁK, Jan Blahoslav. T. G. Masaryk a vznik Washingtonské
deklarace v říjnu 1918. Praha: Melantrich, 1968.

18 Tuto unii, sdružující malé evropské národy, založil T. G. Masaryk koncem 
září 1918, a to na základě Washingtonské deklarace.
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Čeští poslanci s předsedou Národního výboru doktorem Kramářem se 

odebrali 24. října do Ženevy, aby se dohodli s doktorem Benešem 

na dalším postupu.

Během jejich nepřítomnosti došlo dne 28. října k převratu a 

vyhlášení československé samostatnosti.19 Zlomovým podnětem 

k tomu byla odpověď20 Rakouska-Uherska na Wilsonovu nótu ze dne 

18. října, která prohlašovala, že Rakousko-Uhersko přijímá mírové 

podmínky Wilsona a uznává práv Čechoslovaků a Jihoslovanů. Zprávy 

o událostech dne 28. října byly ihned známy po celých Čechách a 

převrat byl dovršen zasedáním slovenské Národní rady v Turčanském 

sv. Martině dne 30. října 1918, kde slovenský vlastenec Matúš 

Dúla přednesl projev,21 ve kterém se postavil jménem rady za 

československou jednotu, a tím Slovensko bylo vymaněno na základě 

práva sebeurčení národů ze státního svazku uherského.

Prvním úkolem a naléhavou potřebou bylo sjednocení českého 

odboje, jmenovat vládu a rozhodnout o ústavní formě. Proto se dne 

14. listopadu 1918 sešlo prozatímní Národní shromáždění, které 

prohlásilo habsbursko-lotrinskou dynastii za zbavenou práv na 

české země, vyhlásilo československý stát a zvolilo T. G. 

Masaryka22 prvním prezidentem. Předsedou nové vlády se 

rozhodnutím shromáždění stal doktor Kramář, ministrem 

zahraničních věcí doktor Beneš23 a ministrem války Štefánik.24

                                                  
19  Provolání Národního výboru československého o samostatnosti československého 
státu ze dne 28. října 1918 uvádí GALANDAUER, Jan. Cit. dílo, str. 315-316.

20 Tuto odpověď zaslal rakousko-uherský ministr zahraničních věcí Julius 
Andrássy, který se domníval, že tím zachrání dynastii a monarchii. Jeho čin 
však vedl k převratu dne 28. října, na jehož konci stálo vyhlášení 
československé samostatnosti. 

21 Provolání zástupců slovenských politických stran hlásící se 
k československému státu – tzv. Martinská deklarace ze dne 30. října 1918. 
Plný text uvádí GALANDAUER, Jan. Cit. dílo, str. 317-318.

22 T. G. Masaryk se vrátil do země až 21. prosince 1918.
23 Doktor Beneš pobýval stejně jako Masaryk v zahraničí a do vlasti se trvale 

vrátil po skončení mírových jednání v Paříži, kde zastupoval s doktorem 
Kramářem Československo. 

24 Štefánik koncem roku 1918 prodléval u českého vojska na Sibiři. V květnu 
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Mírová jednání v Paříži, která začala v lednu 1919, přinesla 

československé republice vedle obecného mezinárodního uznání také 

konečné ustanovení jejích hranic. Obnovitelé české státní 

samostatnosti považovali za nezpochybnitelné, že Československo 

se bude skládat z celého historického území české koruny a 

k tomuto území bude připojena slovenská část Uher. Museli však 

svést velmi nesnadný boj o území tzv. Těšínska25 a území převážně 

obydleného německým obyvatelstvem.26 Velmi složité bylo určení 

státních hranic u slovenské části.27 V prosinci roku 1918 vítězné 

mocnosti stanovily demarkační čáru na Slovensku mezi 

Československem a novým Maďarskem. Kromě Slovenska bylo 

k republice československé připojeno rusínské území, nazývané 

Podkarpatská Rus. Podnět k tomuto kroku daly rusínské organizace 

ve Spojených státech amerických a na jaře 1919 byla největší část 

tohoto území již obsazena československými sbory. Příslušnost 

tohoto území k československé republice byla dána mírovými 

dohodami a jeho zvláštní postavení bylo zaručeno konvencí ze dne 

10. Září 1919, kterou se Československo zavázalo dát Podkarpatské 

Rusi co největší autonomii.28

Předním úkolem československé zahraniční politiky bylo zabezpečit 

                                                                                                                                                                    
roku 1919 tragicky zemřel při zřícení letadla na Slovensku.

25  Těšínsko se snažili získat Poláci. Od XIV. století bylo součástí českého 
státu, ve století osmnáctém jako součást vévodství slezského bylo odňato 
české koruně. Většina národnosti na tomto území bylo polské. Již za války se 
děly marné pokusy o dohodu nad územím. Definitivní rozhodnutí o Těšínsku 
padlo výrokem arbitráže z července 1920. Východní část bylo přiřčeno Polsku, 
západní část s důležitým úsekem železniční tratě spojující historické země 
se Slovenskem a značným dílem uhelné pánve zůstalo československé republice. 

26 Hned první dny po vyhlášení samostatnosti československého státu se z krajů, 
kde většinu mělo německy hovořící obyvatelstvo, vytvořily čtyři malé země 
(Deutschböhmen, Sudetenland), které se prohlásily za autonomní republiky 
rakouské. Byly to útvary velmi nesourodé, neschopné přežití. Záhy byly 
československou armádou obsazeny. Na mírové konferenci se sice rakouská 
vláda domáhala uznání svrchovanosti nad těmito kraji, ale nároky byly 
odmítnuty a příslušnost k československému státu byla bez výhrad uznána. 

27 Slovenské kraje nebyly nikde jednotným územím ani jediným správním územím. 
Jasných historických hranic Slovensko nemělo a situace byla ztížena 
národnostní promíseností obyvatel.

28 K dějinám Podkarpatské Rusi obecně: POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v 
datech. Praha: Libri, 2005. POP, Ivan. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005.
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republiku před vnějším nepřítelem. Tak došlo k vytvoření 

obranného spolku Československa, Rumunska a Jugoslávie, který 

dostal název Malá dohoda. Vedle obranného účelu se tato dohoda 

snažila o uklidnění a upevnění nové střední Evropy součinností 

středoevropských států na poli kulturním, politickém a 

hospodářském. Snažila se zachovat přátelství velkých mocností 

z dob první světové války (zejména Francie) a vytvořit dobrý 

poměr k Polsku, Rakousku a Německu, což se jí podařilo.

Mladá republika se zdárně potýkala s mnohými problémy vnitřními 

(zaměstnanost, školství, sociální a zdravotní péče apod.). Těžší 

situace byla na poli hospodářském, neboť odloučením od monarchie 

byl jako nutný následek konec dosavadní celní a měnové jednoty. 

Československo muselo upravit postupně své obchodní styky řádnými 

obchodními smlouvami a k vytvoření nové československé měny, 

která se vyvíjela nezávisle na měně rakouské a maďarské. Základy 

zdravé československé finanční politiky položil první ministr 

financí doktor Alois Rašín.

Národní shromáždění vyhlásilo ústavu, která byla schválena dne 

29. února 1924. Ústava byla založena na zásadě, že jediným 

zdrojem státní moci je lid a přiznala zákonodárnou moc Národnímu 

shromáždění.

Druhým nejdůležitějším počinem Národního shromáždění byla agrární 

reforma, usnesená roku 1919. Pozemková reforma odstranila 

nepříznivé rozdělení zemědělské půdy, ponechala dostatečný počet 

menších velkostatků, převedla velké množství půdy do rukou 

drobných zemědělců a lesní půdu do rukou státu a veřejných 

korporací. 

Naléhavou se ukázala již v začátcích republiky také otázka 

náboženská a národnostní. Náboženský problém se vyostřil hnutím, 

které zachvátilo českou část československého národa v Čechách a 
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na Moravě. Mnoho věřících odpadlo od katolické církve29 a 

největší část odpadlíků přešla do nově založené samostatné Církve 

československé.30 To se neobešlo bez třenic s těmi, kteří zůstali 

věrni katolické církvi. Vláda omezovala vliv katolické církve 

v republice, což jen zhoršovalo poměr svatého stolce k mladé 

republice. Roku 1920 se tyto vztahy podařilo narovnat zřízením 

československého velvyslanectví u Vatikánu.31 V roce 1927 byla 

sjednána základní dohoda o nejdůležitějších otázkách církevně-

politických (modus vivendi)32 mezi československým státem a 

Vatikánem. 

Závažné změny nastaly po založení republiky i v církevním zřízení 

evangelíků. V prosinci roku 1918 se odštěpili čeští evangelíci od 

jednotné evangelické církve a přijali jméno Českobratrská církev 

evangelická. Podobně se ustanovila v říjnu 1919 německá 

evangelická církev v Čechách, na Moravě a Slezsku. Na Slovensku a 

v Podkarpatské Rusi se utvořila roku 1919 samostatná církev 

augsburského vyznání, k osamostatnění helvétského vyznání na 

Slovensku došlo v letech třicátých.

Politické změny podnítily také události mezi pravoslavnými. Roku 

1919 byla zřízena v Praze československá pravoslavná obec, 

podřízená jurisdikci cařihradského patriarchy, později jurisdikci 

srbské. Část stoupenců Církve československé se podrobili srbské 

                                                  
29 Asi pětina českého lidu odpadla. Podle KROFTA, Kamil. Malé dějiny

československé. Praha: Matice česká, 1931, str. 118. 
30 K dějinám církve československé vyšla kolektivní monografie, která podrobně 

popisuje devadesát let její existence a pečlivě postihuje i její počátky: 
90. let Církve československé. Praha: Církev československá husitská, 2010. 
Vynikající prací věnující se dějinám československé církve je spis Rudolfa 
Urbana: URBAN, R. Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche. Marburg an der 
Lahn, 1973. Dále: KADEŘÁVEK, Karel - TRTÍK, Zdeněk. Život a víra doktora 
Karla Farského. Praha: Blahoslav, 1982. MAREK, Pavel. Příspěvek k dějinám
reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924. Olomouc –
Rosice, 2000. Týž. Církevní krize na počátku první Československé republiky
(1918-1924). Brno: Pontes Pragenses, sv. 36, 2005. 

31 V červenci roku 1925 neshody vyvrcholily pro spor o oslavu Mistra Jana Husa 
jakožto státního svátku. Došlo k úplnému přerušení diplomatických styků, 
které byly obnoveny roku 1928. 

32 Modus vivendi upravil jmenování biskupů v duchu církevního práva a způsob a 
zásady nového ohraničení diecézí v československé republice. 
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jurisdikci a přidali se k pravoslavné církvi.33

Národnostní otázka byla v republice československé závažnou pro 

politickou a hospodářskou sílu německé a maďarské národnosti. Na 

počátku republiky Němci neměli k ní povětšinou kladný vztah, jak 

ukázaly snahy po autonomii vlastních území. S rozvojem republiky 

však přecházeli od výslovně negativního postoje stále více 

k aktivní účasti na řízení státu a k přátelským projevům vůči 

republice. Na podzim roku 1926 začalo zastoupení Němců ve vládě 

dvěma ministry jejich národnosti. Podobný posun postoje je 

typický i pro maďarskou menšinu. Československý diplomat a 

historik Kamil Krofta na konci svých Malých československých 

dějin shrnuje: „Ani z otázky národnostní stejně jako z otázky 

náboženské nehrozí tedy československé republice jakékoli 

nebezpečí.“34 Následující dějiny československého státu však 

nedaly tak významnému muži jakým byl Kamil Krofta zcela zapravdu. 

Teprve dnes si uvědomujeme určitou zaslepenost „otců první 

republiky“ ve vztahu k národnostním problémům v době vzniku 

československé republiky.35

                                                  
33 Blíže MAREK, Pavel. Církevní krize na počátku první Československé republiky

(1918-1924). Brno: Pontes Pragenses, sv. 36, 2005.
34  KROFTA, Kamil. Malé dějiny československé. Praha: Matice česká, 1931, str. 

120.
35 Pro bližší pochopení viz KARLGREN, A. Henlein – Hitler a československá

tragédie. Praha: J. Samec, 1945.
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2. Životní běh Alice Masarykové do roku 1918

V této kapitole budeme sledovat životní běh paní Alice Masarykové

s ohledem na její působení v sociální oblasti.36

2.1. Rodiče a dětství Alice Masarykové

Alice Masaryková37 se narodila v rodině T. G. Masaryka (1850-

1937) a jeho choti paní Charlotty Garriquové (1850-1923).38 Tomáš 

Masaryk se seznámil se svou budoucí chotí v německém Lipsku, kde 

se připravoval na svou docentskou habilitaci v oboru filozofie. 

Byl nadšen seznámením se s mladou inteligentní dámou, s níž mohl 

diskutovat o nejrůznějších filozofických problémech a školách.39

Tak se utvrdil v přesvědčení, že ženy jsou intelektuálně stejně 

vybaveni jako muži a mají mít rovný přístup ke vzdělání a rovná 

práva.40 Navíc jej se Charlottou41 pojilo podobné náboženské 

smýšlení. Charlotta byla unitářkou a unitáři chápali politiku 

                                                  
36 Život a dílo Alice Masarykové je zpracováno v české původní monografii. 

Srov. LOVČÍ, Radovan. Alice Garrigue Masaryková. Ve stínu slavného otce.
Praha: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2007.

37 V práci uvádíme jméno Alice Masaryková bez příjmení své matky Garrigue. 
38 V této části bakalářské práce se nebudeme podrobně věnovat samostatným 

životním osudům rodičů Alice Masarykové, neboť nejsou předmětem naší práce, 
jejíž rozsah je omezený. K životu a dílu T. G. Masaryka a jeho choti se 
vztahuje rozsáhlá pramenná a odborná literatura. Za všechnu zde zmíníme: 
SOUBIGOU, Alain. Tomáš Garrigue Masaryk. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. 
HERBEN, Jan. T. G. Masaryk. Život a dílo prezidenta osvoboditele. Praha: 
Sfinx, 1946. HERBEN, Jan. Chlapec, který se proslavil. Praha: Česká 
expedice, 1990. LUDWIG, Emil. Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. Praha: Čin, 
1947. LAICHTER, Josef. Masaryk doma i na veřejnosti. Praha: Jan Laichter, 
1938. Charlotta Garrigue Masaryková. Sborník příspěvků z konference ke 150. 
výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Uspořádala Marie L. 
Neudorflová. Praha: Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2001. 
POLÁK, Stanislav. Charlotta Garrigue Masaryková. Praha: Mladá fronta, 1992. 

39  „Četli Byrona, a potom Milla O poddanství žen…“ Viz HERBEN, Jan. T. G.
Masaryk. Život a dílo prezidenta osvoboditele. Praha: Sfinx, 1946, str. 20.

40 Charlotta vyrůstala v daleko svobodnějším myšlenkovém americkém prostředí, 
než bylo evropské. Nelze se tedy divit jejímu značnému intelektuálnímu 
přehledu. Svobodu rozhodnutí k jaké církvi bude náležet, měl každý z rodiny 
Garrigue a Charlotta si vybrala unitářství.

41  O setkání se Charlottou T. G. Masaryk vypráví v knize ČAPEK, Karel. Hovory 
s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1990, str. 79 a násl.
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jako jednu z cest vedoucích k praktickému prosazování 

křesťanského života, dále zastávali rovná práva, významně 

přispívali ke zvýšení obecné vzdělanosti osvětovou prací. Toto 

pojetí sympatizovalo s etickými postoji Masaryka, který se 

vnitřně rozešel s římsko-katolickou církví po vyhlášení dogmatu o 

papežské neomylnosti v roce 1870 a hledal církev, ve které by 

mohl duchovně zakotvit.42 Seznámení se Charlottou jej přivedlo 

k americkým unitářům, se kterými navázal plodné kontakty. Přesto 

se však členem unitářské obce nestal, nakonec konvertoval 

k evangelické víře roku 1880.43 K Masarykově konverzi se nám 

zachovaly vzpomínky evangelického faráře v Kloboucích doktora 

Ferdinanda Císaře.44

Dne 15. března 1878 se konala v Americe svatba Tomáše Masaryka a 

Charlotty Garrigue,45 pobyli zde čtrnáct dní a vrátili se do přes 

Lipsko do Vídně. Zde pokračoval Masaryk ve své přípravě na dráhu 

soukromého univerzitního docenta.46 Jmenován docentem byl 

v březnu roku 1879. 

A zanedlouho nato se 3. května 1879 manželům Masarykovým narodila 

dcera Alice, o rok později syn Herbert. Soukromá docentura 

nepatřila k dobře honorovaným povoláním, a tak narozením dvou 

dětí se poměry v rodině zhoršily. Příležitost ke zlepšení 

přineslo rozdělení pražské univerzity a potřeba obsazení 

profesorských postů českojazyčné části univerzity. Docent Masaryk 

nabídku pražské univerzity přijal.

Roku 1882 se rodina Masarykova vydává na cestu do Prahy a musí 

                                                  
42 Konfrontaci Masarykových představ o podstatě víry a církevní politiky 

přináší monografie: ŠMÍD, Marek. Masaryk a česká katolická moderna. Brno: L. 
Marek, 2007. 

43 Stejně tak učinila jeho žena, neboť po příjezdu do Rakouska po svatbě brzy 
zjistila, že unitářství zde nemá základnu a nechtěla zůstat bezkonfesijní.

44 Podle HERBEN, Jan. T. G. Masaryk. Život a dílo prezidenta osvoboditele. 
Praha: Sfinx, 1946, str. 22.

45 Masaryk z vlastního rozhodnutí přijal ke svému jménu připisovat příjmení své 
ženy. 

46 Jeho habilitační spis nesl název Der Selbstmord als sociale
Massenerscheinung der Gegenwart a vyšel roku 1881 ve Vídni u Konegena. 
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zde řešit problém jazykový. Masaryk nepříliš dobře ovládal český 

jazyk, jeho choť a děti vůbec ne. V rodině se běžně hovořilo 

anglicky a německy, česky pomalu až po příjezdu do Prahy. Tomáš 

Masaryk i jeho žena Charlotta se brzy zapojili do pražského 

kulturního a intelektuálního dění.47 Pěstovali hudbu, literaturu 

a umění a v tomto duchu vychovávali všechny své děti (k Alici a 

Herbertovi v Praze narození Olga a Jan). Stejně tak si zakládali 

na jazykových znalostech. Malá Alice byla vedena již od svých 

pěti let ke hře na klavír a k ovládnutí alespoň jednoho 

slovanského jazyka mimo češtinu. Ve svých vzpomínkách píše: 

„protože si otec přál, aby jeho děti znaly ještě jednu slovanskou 

řeč, učili jsme se spolu s Herbertem rusky.“48 Mimoto děti 

chodily cvičit do Sokola a jezdily s rodiči do přírody na výlety. 

Alice měla ráda pobyty u svých prarodičů Josefa Masárika a 

Terezie Masárikové v Hustopečích.49 Po smrti Terezie Masárikové 

v roce 1887 ustaly pobyty na Moravě a rodina si vybrala za nové 

výletní místo slovenskou Bystřičku u Martina, kde si pronajala 

část zemědělské usedlosti rodiny Lehotských.50 Alice si slovenské 

pobyty zamilovala: „Když vzpomínám na léta na Bystřičce, vidím 

před sebou amfiteátr hor; já, malá, sedím na svahu louky a dívám 

se na Turiec, který teče peřejemi… nebe je klidné a jasné a je mi 

dobře… Bystřička se nám stala pravou pohádkou, vlastně pravým 

životem.“51 Alice nikdy na Bystřičku nezapomněla a ráda se sem 

jezdila rekreovat v době dospívání a dospělosti.

                                                  
47 Charlotta G. Masaryková se věnovala překladatelské a publikační práci. 

V časopise nová doba publikovala sérii statí věnovaných Bedřichu Smetanovi, 
které vyšly i knižně. MASARYKOVÁ, Charlie G. O Bedřichu Smetanovi. Praha: 
Sbor pro postavení pomníku B. Smetanovi, 1930. Také byla dopisovatelkou 
newyorského listu The Sun.

48   MASARYKOVÁ, Alice. Dětství a mládí. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1994, str.
31.

49 Tamtéž, str.  22-24.
50 Tamtéž, str. 24. Masaryk zdůvodňoval svůj zájem o Slovensko významem 

Kollára, Šafaříka pro české národní obrození. Na Moravu již patrně kvůli 
stesku nad smrtí matky pravidelně jezdit nechtěl.  

51   Tamtéž, str. 54.
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Bystřička byla protipólem života ve společenské Praze. Alice díky 

svým rodičům navštěvovala mnohé společenské akce, poznala 

významné umělce, nejvíce vzpomíná na návštěvy Amerického klubu 

dam, který založil v domě U Halánků cestovatel Vojta Náprstek. „V 

Dámském klubu se konaly různé přednášky. Otec tam také několikrát 

promluvil o studiu děl básnických. Tyto přednášky, společná práce 

otce a matky, vyšly později knižně… V Americkém dámském klubu se 

naši setkalis J. V. Sládkem, tím milým básníkem… Rodiče se 

spřátelili se Sládkovými a já jsem měla ráda jejich milou dceru 

Helenku, která se s Herbertem a se mnou skamarádila.“52 Masaryk 

doprovázel svou ženu při návštěvách mnohých ženských klubů a 

nezřídka zde i pořádal přednášky osvětového charakteru. Manželé 

Masarykovi byli přesvědčení demokraté a cestou vzájemné úcty, 

respektu jednoho k druhému, samostatného uvažování, vlastního 

rozumu se snažili vést i své děti. Takové tedy bylo myšlenkové 

ovzduší rodiny, kde vyrůstala Alice Masaryková. Důkazem toho jsou 

vzpomínky Alice na období boje o rukopisy, kdy Masaryk malou 

dceru neváhal zasvětit odpovídajícím způsobem do podstaty 

problémy. „Mně bylo sedm a často jsem slyšela o Rukopisech, ale 

mnoho jsem tomu nerozuměla, proto jsem se jednou otce zeptala, co 

jsou to ty boje o Rukopisy.“53 Tento boj ve svém důsledku 

spřátelil54 rodinu Masarykových s rodinami historika Golla,55

jazykovědce Gebauera,56 matematika Seydlera,57 kteří patřili do 

řady odpůrců Rukopisů. Děti také poznaly častého hosta 

Masarykových Jana Herbena, kterému říkaly „jezevec“58

                                                  
52 Tamtéž, str. 20.
53 Tamtéž, str. 25.
54 Tamtéž, str. 27-29.
55 Jaroslav Goll (1846-1929), český historik, profesor pražské univerzity, 

zakladatel české historické pozitivistické školy. 
56 Jan Gebauer (1838-1907), jazykovědec, literární historik, profesor Karlo-

Ferdinandovy univerzity.
57 August Seydler (1849-1891), astronom, profesor fyziky a matematiky Karlo-

Ferdinandovy univerzity, budovatel pražské letenské hvězdárny.
58 Jan Herben (1857-1936), český spisovatel a publicista, spoluzakladatel 

časopisu Čas, novinář Lidových novin. Srov. Tamtéž, str. 30.
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2.2. Školní a studijní léta

Alice začala chodit do školy, nedaleko nového bytu Masarykových,

ve Vodičkově ulici. Zde sídlila přípravka Vyšší dívčí školy, 

která byla soukromou školou s relativně malým počtem žákyň. Alice 

si při vzpomínce na tuto školu zapsala, že „přípravka byla 

městská škola a město pověřilo několik vlasteneckých žen 

dobrovolným dozorem v hodinách ručních prací. Jednou k nám přišla 

dcera Palackého, paní Marie Riegrová, podívat se, jak pracujeme. 

Jak hluboce zapůsobila na mne a myslím na nás všechny!“59

Když se Masarykovi přestěhovali do malostranského bytu v Tomášské 

ulici, začala Alice navštěvovat nedalekou měšťanskou dívčí školu 

v Josefské ulici. „Ráda vzpomínám na léta strávená na měšťanské 

škole, zvláště na učitelku dějepisu a zeměpisu Elišku Řehákovou a 

na učitelku Růženu Jesenskou…60 žákyně Jesenskou romanticky 

zbožňovaly, slečnu Řehákovou měly v úctě … krátce, učitelský sbor 

malostranské měšťanky měl vysokou úroveň.“61

Alice jako evangelička chodila i na výuku náboženství do školy 

sv. Jiljí na uhelném trhu, kde se stal jejím katechetou František 

Urbánek, velmi tolerantní farář, otevřený i jiným náboženským 

stanoviskům. 

Ve věku třinácti let se Alici naskytla příležitost postoupit na 

dívčí gymnázium Minerva62 v Pštrosově ulici prostřednictvím 

Boženy Puklové. „Znala pokrokové stanovisko mých rodičů a 

přimlouvala se, aby mi dovolili studovat na Minervě. Bylo mi 

tenkrát třináct let a chodila jsem do měšťanské školy. Chtěla 

jsem se stát lékařkou; věděla jsem, že k tomu je třeba 

středoškolského vzdělání, a proto jsem vzplanula a hned jsem se 

                                                  
59  Tamtéž, str. 36. 
60 Růžena Jesenská (1863-1940), čeká prozaička, dramatička.
61 Tamtéž, str. 56.
62 Dívčí gymnázium bylo otevřeno roku 1891 v budově bývalé dívčí školy sv. 

Vojtěcha, a to péčí členek spolku Minerva. Spolek Minerva založila Eliška
Krásnohorská. 
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rozhodla, že do Minervy vstoupím“ píše Alice ve svých 

vzpomínkách.63 Mezi jejími učiteli byli skvělí lidé: Vladimír 

Novák,64 později profesor na brněnské technice; filolog Jan 

Krejčí, později univerzitní profesor v Brně.65  Velmi ráda měla 

řečtináře, profesora Jana Zemana, na kterého s láskou vzpomíná: 

„Dal nám klíč k řecké kultuře a nadchl nás pro ni tak, že nám 

byla hračkou vyhledat slovíčka; i gramatika se u něho stávala 

snesitelnou.“66 V červnu roku 1898 složila Alice Masaryková 

úspěšně maturitu po skončení šestého ročníku na Akademickém 

gymnáziu.67 Tím splnila nutný předpoklad pro vstup na vysokou 

školu. 

Alice se po maturitě přihlásila ke studiu medicíny a od podzimu 

roku 1898 nastoupila na lékařskou fakultu české pražské 

univerzity. Byla jedinou dívkou v ročníku vedle padesáti hochů se 

statutem mimořádné posluchačky a s právem skládat pouze kolokvia, 

ne zkoušky.68 Tyto nerovné studijní podmínky ji přivedly 

k paralelnímu studiu na filozofické fakultě, kde na katedře 

historie získala statut řádné studentky. V rámci studia prvních 

dvou semestrů na lékařské fakultě absolvovala řadu přednášek, 

cvičení, první pitvu.69 Přesto překvapivě Alice lékařskou fakultu 

opouští: „Ač od dětství mne lékařství zajímalo a chtěla jsem 

lidem pomáhat, nedovedla jsem své studium medicíny prolnout touto 

touhou, nedovedla jsem se na práci plně a s vírou soustředit. 

Částečně mi vadila krátkozrakost, ale neměla jsem odvahu nosit 

brejle … a druhý důvod mého odchodu: postrádala jsem tam duchovní 

vedení. Měli jsme dobré učitele … ale uvědomělého myšlení 

                                                  
63  Tamtéž, str. 66.
64 Jan Novák (1869-1944), fyzik, středoškolský učitel, pedagog ČVUT v Brně, 

významný popularizátor vědy a odborník na rentgenové záření. 
65  Tamtéž, str. 67.
66  Tamtéž, str. 70.
67 Školské úřady neumožňovaly skládat dívkám maturitní zkoušku na Minervě, 

nýbrž vyžadovaly její složení na akademickém gymnáziu.
68  Tamtéž, str. 101.
69  Tamtéž, str. 101-102.
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náboženského, toho vědomí, jež prosvěcuje vědu popisnou a 

experimentální, toho tam nebylo.“70 Z této výpovědi je zřetelné, 

že Alice pociťovala existenční nutnost duchovního přesahu 

popisného a experimentálního snažení. Z lékařské fakulty odešla 

dobrovolně, ale velice těžce: „Po dva tři roky jsem nemohla jít 

kol nemocnice, nemohla jsem cítit pronikavý pach karbolu, aby se 

mi srdce nesevřelo, aby mne prudce, fyzicky nebolelo… Na lékařské 

fakultě jsem byla doma – na filozofické jsem zůstala cizincem a 

nikdy jsem nepronikla k základům historické vědy. Zdraví –

zdravotnictví zůstalo mým hlavním zájmem, i když jsem složila 

zkoušky z historie pro střední školy a volila učitelskou 

dráhu.“71

V době Alicina studia na filozofické fakultě propukla tzv. 

hilsneriáda.72 Masaryk usiloval o revizi soudního rozsudku nad 

Leopoldem Hilsnerem, postavil se proti obvinění a nepřímo svým 

energickým vystupováním přispěl ke zrušení rozsudku. Alice si 

velmi vážila otcova postoje: otcův boj proti pověře nebyl výrazem 

okamžité nálady, nýbrž, jak otec sám řekl, plynul z přesvědčení, 

že tato pověra je nebezpečná a že vede k násilí všeho druhu. 

Světové události pozdějších let mu daly zapravdu.“73 Vyhraněnost 

Masaryka přinesla jeho rodině četné trápení, byl napadán, hrozilo 

mu dokonce lynčování na univerzitě. Překlenout těžké období mu 

pomohla jeho žena, děti a z nich zvláště Alice. 

Alice se v době studií zapojila do práce ženského spolku Slavia, 

který byl ustanoven roku 1900, a dostala se do úzkého spojení 

s protialkoholním hnutím. Roku 1901 Masaryk navštívil ve Vídni 

                                                  
70  Tamtéž, str. 102.
71  Tamtéž.
72 Šlo a aféru spojenou se židem Leopoldem Hilsnerem, který se v březnu roku 

1899 měl údajně dopustit vraždy mladé dívky Anežky Hrůzové. Žalobci vzali 
v potaz fakt, že by mohlo jít o rituální vraždu. Blíže KOVTUN, Jiří. 
Tajuplná vražda. Příběh Leopolda Hilsnera. Praha: Sefer, 1994.

73   MASARYKOVÁ, Alice. Dětství a mládí. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1994, str.
99.
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protialkoholní kongres, kde seznámil s doktorem Richardem 

Fröhlichem, proslulým vídeňským očním lékařem a abstinentním 

aktivistou. Dceři Alici navrhl, aby za ním odjela kvůli své oční 

vadě, což ona učinila. Doktor Fröhlich jí navíc uvedl do práce 

v abstinenčním hnutí a ona si jej zamilovala, ač ze strany jeho 

nešlo o nic většího než pouhé přátelství.74 V tomto zklamání 

možná byl přelom v Alicině soukromém životě, který vedl 

k postoji: zůstat sama a nevdávat se!

Alice během svého studia absolvovala několik studijních a 

badatelských pobytů. Zmíníme pobyt v Londýně v dubnu a květnu 

roku 1902, kde se vedle práce na své disertaci zúčastnila 

mezinárodního protialkoholního sjezdu a navštívila britsko-

americkou lékařku doktorku Elisabeth Blackwellovou, první ženu, 

která vystudovala lékařskou fakultu v historii Spojených států. 

Po návratu do Čech dokončila disertaci a na jaře roku 1903 ji 

předložila k obhajobě. Profesor Pekař spolu s profesorem Gollem 

ji hodnotili jako celkem uspokojivou.75 Po promoci na filozofické 

fakultě využila možnost postgraduálního studia historie a 

ekonomiky v Lipsku, kde se seznámila prostřednictvím anglicky 

psaného spisku s osudy hluchoněmé Heleny Kellerové,76 se kterou 

se později setkala, a staly se přítelkyněmi. 

V únoru roku 1904 Alice odplula do Ameriky na pozvání sociálních 

aktivistek Jane Addamsové77 a Mary Elzy Mc Dowellové, ředitelky 

univerzitního settlementu (společenského domu pro přistěhovalce) 

v chicagském předměstí Town of Lake. Velice oceňovala progresivní 

metody americké sociální práce, množství poskytovaných služeb a 

zájem státu o řešení sociálních konfliktů. Přišla do kontaktu 

s významnými představiteli sociální práce: Edith Abottovou a 

                                                  
74  Tamtéž, str. 102.
75  Podle LOVČÍ, Radovan. Cit. dílo, str. 59.
76  Srov. KELLER, Helen. The Story of my Life. New York, 1903.
77 Jane Addamsová (1860-1935), americká socioložka, politička, sociální 

aktivistka, držitelka Nobelovy ceny míru v roce 1931. 
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Charlesem Hendersonem.78 V Americe se ukázal její zájem o oblast 

sociální práce daleko silnější než o vystudovanou historii. Měla 

sloužit české zemi v oboru sociální péče a společenské hygieny a 

tak roku 1905 se vrací plná nadšení domů do Evropy.79

2.3 Období let 1905-1918

2.3.1 Po návratu z Ameriky 1905-1910

Po návratu z Ameriky se Alice spolu se svou matkou dostává do 

kontaktu se spolkem Dívčí akademie, který sídlil v Brně, a jeho 

cílem bylo zřízení prvního moravského gymnázia pro dívky po vzoru 

pražské Minervy. Zapojila se do práce spolku a uskutečnila řadu 

přednášek na téma výchovy dívek a nebezpečí alkoholismu.80 Styl 

jejích přednášek byl podobný stylu jejího otce: nutila posluchače 

přemýšlet, vybírala kontroverzní témata, nenabízela rychlé a 

jednoznačné odpovědi, naopak vedla posluchače k tomu, aby si sami 

udělali vlastní názor na diskutovanou věc. Neváhala otevřít 

témata jako prostituce, sociální a zdravotní důsledky 

alkoholismu. Angažovala se v boji za volební právo pro ženy 

v habsburské monarchii.81 Vedle přímé osvětové činnosti se 

věnovala i překladatelské práci, která jí existenčně zajistila. V 

tomto období se Alice rozhoduje, co dál – jaké profesi se má 

                                                  
78 Charles Richard Henderson (1848-1915), protestantský teolog, sociolog, 

významný sociální aktivista, odborník na problematiku vězeňské péče. 
79 Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 67.
80 Na téma nebezpečí alkoholismu vyšlo několik prací Alice Masarykové tiskem. 

Srov. MASARYKOVÁ, Alice. Alkohol, abstinence a hnutí ženské. Ženská revue, 
roč. 1, 1906, str. 265-269.

81 V této souvislosti zmíníme shromáždění činitelek rakouských a českých 
ženských spolků na podzim roku 1905 v národním domě na královských 
Vinohradech, kde promluvila celá řada známých aktivistek, mezi nimi i Alice 
Masaryková. 
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věnovat. Již v Americe velice zvažovala práci v sociální sféře 

(zde by to bylo možné), ale v monarchii byla situace odlišná 

(nepřející ženám, které se chtěly uplatnit na sociálním poli), 

proto se Alice rozhoduje pro učitelskou dráhu. Nakonec se jí 

naskytla možnost získat místo středoškolské profesorky na dívčím 

lyceu v Českých Budějovicích ve školním roce 1906/1907, kde 

působila do roku 1910 a vyučovala němčinu, historii, zeměpis a 

vychovatelství.82 Aktivně se v letech českobudějovického působení 

zúčastnila protialkoholních sjezdů (srpen 1907 – Stockholm, 1908 

– Finsko, Praha,83 Rakousko). 

2.3.2 Pražské učitelské působení a válečná doba

Na sklonku školního roku 1909/10 se Alice rozhodla z jihočeského 

města odejít a vrátit se do Prahy, kde díky pomoci rodinné 

přítelkyně Františky Plamínkové mohla zahájit učitelské působení 

na holešovickém lyceu.84 Zvláštností lycea bylo, že v sobotu se 

konaly vybrané přednášky na aktuální veřejná témata, jako 

postavení žen ve společnosti a Alice se brzy stala vedoucí mezi 

přednášející. Ženskou otázku ostatně mohla diskutovat i na 

setkáních členek Sdružení akademicky vzdělaných žen, které 

vzniklo na podzim roku 1908 v Praze a jehož čelnou 

představitelkou se záhy stala. V listopadu roku 1911 iniciovala 

vznik Sociologické sekce Sdružení. Zastávala názor, že sociologie 

by měla být vyučována na rakouských gymnáziích a na středních 

školách a vůbec měla být pěstována na pražské universitě;85

                                                  
82 Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 69-81.
83 Pořadatelem Český protialkoholní svaz, který se později transformoval 

v Československý abstinentní svaz v čele s doktorem sociologie, Břetislavem 
Foustkou, první místopředsedkyní se stala Alice Masaryková. 

84 Vyučovala dějepis, zeměpis, vychovatelství. 
85 MUSIL, Jiří. Alice Masaryková jako sociolog. Sociologické aktuality, 1992, 

č. 2, str. 23-24.
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s tímto modelem se setkala za pobytu v Americe a chtěla jej 

uplatnit i v monarchii. Jak chápala Alice Masaryková sociologii? 

Rozhodně ne jako teoretickou vědní disciplínu; chápala ji jako 

integrující vědu, která spojuje badatele ze všech oborů; vědu, 

která lečí společnost od sociálních neduhů, jež zároveň 

diagnostikuje.86 Nadále pokračovala v protialkoholních aktivitách 

v rámci českého abstinentního hnutí, kterému se podařilo 

v průběhu školního roku 1912/1913 zlomit odpor předlitavského 

ministerstva školství a bylo nařízeno všem pedagogům povinné 

protialkoholní vyučování.87   

Pro naši práci je významná stať, kterou Alice Masaryková ve 

školním roce 1913/1914 připravila k vydání pod názvem Ženy

v práci sociální.88 Zde vyložila svůj pohled na ženskou otázku a 

sociální stav Rakouska; hlavně však načrtla plán na zřízení první 

české sociálně-zdravotní školy. Byla si vědoma (po svých 

amerických zkušenostech), že sociální pole naskýtá mnohé profesní 

možnosti pro ženy. Navíc správně soudila, že s růstem ekonomiky 

bude vzrůstat počet těch, kteří budou stát v centru péče 

budoucích sociálních pracovnic (děti zaměstnaných matek, nemocní, 

nezaměstnaní atd.) Cítila, že dobročinnost není v nových 

ekonomických podmínkách vhodnou léčbou pro sociální neduhy: 

„Dobročinnost je vždy více méně osobní. Jedná se o obyčejně o 

dobrovolný dar, který dárci působí příjemné vědomí zásluhy a 

někdy téměř povznesenosti. Sociální práce naproti tomu 

předpokládá theoretickou znalost organizace a vývoje společnosti 

a pátrá po příčinách nezdravých jevů společenských zároveň je 

                                                  
86 Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 112.
87 Srov. Protialkoholní vyučování na ústavech učitelských. Nová kultura, roč. 

6, 1912, č. 3, str. 58-59.
88 Masaryková, Alice Garrigue. Ženy v práci sociální. In Třetí výroční zpráva 

dívčího lycea v Praze – VII s právem veřejnosti za školní rok 1913-1914,
Praha: Dívčí lyceum Praze – VII s právem veřejnosti 1914, str. 5-9.
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odstraňujíc.“89 Sociální pracovnice potřebovala kvalitní 

vzdělání, které má navazovat na znalosti lycejní nebo gymnasiální 

s tím, že má dále projít řádnou průpravou v sociologii, 

matematice, statistice, patologii, biologii, hygieně, 

psychologii, sociální psychologii a vychovatelství. Teorie měla 

být doplněna praxí; každá sociální pracovnice musí absolvovat

ošetřovatelský kurz a poté sociologický (sociální diagnostika). 

Studiu byly vyčleněny celkem čtyři roky. Alice Masaryková 

argumentovala situací v Americe, kde se po řadu desítek let 

úspěšně rozvíjela síť sociálních pracovníků, sociálních asistentů 

v nemocnicích na rozdíl od značně – v tomto smyslu – zpozdilé 

situace v habsburské monarchii. Vytkla si za svůj dlouhodobý cíl 

vybudování sociálního školství a první sociální vyšší školy 

v Čechách. 

První světová válka přinesla do života Alice Masarykové a rodiny 

Masarykových zlom. Příčiny války a následné události válečného 

období není potřeba na tomto místě připomínat, jsou dostatečně 

známy. Masaryk, který viděl místo Čechů na straně koalice Ruska, 

Francie a Velké Británie, začal prosazovat ideu rozbití monarchie 

a utvoření samostatného českého státu90 a spoluvytvořil 

memorandum k naplnění tohoto cíle, se stal z hlediska rakousko-

uherského práva vlastizrádcem a musel odejít do emigrace do 

Švýcarska. Jeho žena a Alice zůstaly, stejně jako dva synové Jan 

a Herbert, který v březnu roku 1915 zemřel na následky tyfové 

nákazy. Vzdor těžké situaci se Alice vedle výuky v lyceu 

angažovala v rakouském Červeném kříži a ve vedení hnutí ve 

prospěch nevidomých; působila jako ošetřovatelka ve vojenské 

nemocnici v Pardubicích. 

                                                  
89 Tamtéž.
90 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918. 

Vzpomíná a uvažuje T. G. Masaryk. Praha: Čin, Orbis, 1930., str. 4.
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Dne 28. října roku 1915 byla za policejní razie Alice Masaryková 

zatčena a obviněna z podílu na úschově Masarykových písemností, 

z protistátní činnosti vzniklé spoluprací s otcem a 

z vlastizrady. V průběhu vazby byla mnohokrát vyslýchána, na 

poměry v pražském vězení si výslovně nestěžovala: „Někdy byl 

pokoj prázdný, jindy plný detektivů. Byla jsem dobré náladě, 

vyptávala jsem se jich na řemeslo a zvláště na jejich koníčky: 

jeden handloval v obrazech, druhý byl filatelista, třetí 

muzikant.“91 Na základě korespondence Alice s matkou Charlottou 

víme, že cela by poměrně slušně zařízená, k dispozici bylo i 

umyvadlo s tekoucí vodou, směla přijímat návštěvy, navíc ji 

zásobovala jídlem služebná Mařka: „Mařka mně denně přinášela 

obědy a večeře.“92 Zjevně byla Alice do jisté míry privilegovanou 

politickou vězeňkyní, která požívala mnohých výhod na rozdíl od 

jiných vězeňkyň. Hezký vztah udržovala s detektivem Paličkou, 

který ji dokonce dvakrát zavezl do sanatoria do Krče a umožnil jí 

zde celkovou masáž, která jí velmi pomáhala.93 Korektním způsobem 

se k ní zachoval ředitel holešovického lycea Jan Satranský, který 

ji udělil časově neomezenou dovolenou. Koncem listopadu však bylo 

Alici sděleno, že se má připravit na transport do Vídně, kde 

proces bude pokračovat. Ve vídeňské věznici Alice očekávala 

podobné poměry pražským, opak však byl pravdou: „Ó jé! Pryčna! 

Štrosok! Hnědý slámou nacpaný polštářek!!!“94; byly zde štěnice, 

špína, zápach, politické vězeňkyně byly na stejné cele s 

kriminálními. V těchto těžkých chvílích držela při smyslech Alici 

korespondence s matkou a možnost četby knih, které pravidelně 

dostávala. Četné spřátelené kruhy v zahraničí zejména v Americe 

protestovaly proti uvěznění Alice a nezůstaly bez účinku. Pod 

                                                  
91 Drahá mami/Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915-

1916. Hájková, Dagmara – Soukup, Jaroslav (ed.). Praha: Masarykův ústav AV 
ČR 2001, str. 189. 

92 Tamtéž.
93 Tamtéž, str. 191.
94 Tamtéž, str. 205.
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tlakem světového veřejného mínění a po diplomatické intervenci 

amerického velvyslance v Rakousku byla Alice amnestována a 3. 

července 1916 propuštěna z věznice. Po návratu do Čech se 

potýkala s vážnými existenčními starostmi, neboť nemohla najít 

práci; ze svého místa učitelky v lyceu byla totiž suspendována –

ředitel školy Satranský nevydržel tlak úřadů a nakonec sám 

rezignoval. Sociologická sekce byla rozpuštěna pod záminkou, že 

byl zřízen sociologický seminář při české (pražské) univerzitě. 

Alice s matkou neměly peníze na základní živobytí, byly neustále 

sledovány policií, zdraví obou žen se výrazně horšilo. Přes 

všechnu hrůzu své situace se Alice zajímala o práci Sdružení 

akademicky vzdělaných žen, které ani za války svou činnost 

nepřerušilo. Informována byla od doktorky Anny Berkovcové,95 se 

kterou začala tajně připravovat plán na zřízení první vyšší 

sociální školy na českém území. Tato vyšší škola vznikla těsně 

před přelomovými říjnovými událostmi roku 1918 a bude zmíněna 

v kapitolách následujících.

                                                  
95 Doktorka Anna Berkovcová se stala úředně jmenovanou správkyní holešovického 

lycea po Satranského odstoupení. 
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3. Stav sociální péče na přelomu 19. a 20. století

Dříve než přejdeme k působení Alice Masarykové v oblasti sociální 

práce a péče v první československé republice, dovolíme si v této 

kapitole nastínit velmi přehledne stav sociální péče na přelomu 

19 a 20. století ve světě a konkrétněji v rakousko-uherské 

monarchii do vzniku samostatného státu. 

3.1 Světový kontext

Základem pro vznik sociální péče byl soucit s tělesnou bídou, 

trpícím člověkem a snaha utrpení mu ulehčit, soucit s bídou 

hmotnou, charita či dobročinnost. 

Trvalo dlouho, než lidé pochopili, že druhému neulehčí almužnou, 

darem, ale trvalým, konsekventním řešením jeho problému, pátráním 

po jeho příčinách, léčbou těchto příčin a jejich odstraněním.

Počátkem devatenáctého století se uskutečnily první šetření 

poměrů chudých lidí, které však bylo ohraničeno pouze na 

vybraných skupiny lidí.96 Ve druhé polovině devatenáctého století 

vznikaly mládežnické církevní organizace typu YMCA,97 YWCA,98 kde 

                                                  
96 V Glasgow, později v německém Elberferdu. Elberferdský systém fungoval tak, 
že vedle duchovních protestantských církví se na práci podíleli dobrovolníci, 
kteří byli v kontaktu se čtyřmi potřebnými rodinami, o nichž podávali zprávu 
danému magistrátnímu úřadu. 
97  Young Men´s Christian Association. Této organizaci předcházely na českém 
území organizace Křesťanské spolky mladíků a Křesťanská sdružení mládeže. Po 
roce 1921 u nás YMCA zakotvila díly působení legionářů, podpoře z USA a pomoci 
prezidenta T. G. Masaryka. 
98  Young Women's Christian Association. Organizace YWCA vznikla v roce 1855 v 
Londýně. YWCA svým účinným bojem za práva žen prezentovala v době svého vzniku 
organizaci s revolučními názory. V Československu byla YWCA založena v roce 
1921 na základě iniciativy dcery prezidenta T. G. Masaryka Alice. Tradiční 
bylo propojení této organizace se společensky nejvýše postavenými ženami 
veřejného života. První předsedkyní národní pobočky se stala vnučka 
spisovatelky Boženy Němcové - Marie Záhořová, později pro YWCA pracovala např. 
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mladí lidé nacházeli příležitost ke sportu, osvětě, kultuře či 

necírkevní skauting. Na sklonku 19. století jednou z významných 

průkopnických aktivit výrazně odlišnou od filantropického 

poskytování podpory potřebným, bylo hnutí usazování (settlement 

movement)99 iniciované v Anglii vikářem Samuelem A. Barnettem, 

které se rozšířilo i do Spojených států, kde se s ním setkala

prostřednictvím již zmíněné Jane Addamsové100 Alice Masaryková za 

svého amerického pobytu. 

První školy sociální práce se objevily těsně před začátkem 

dvacátého století v Amsterodamu, New Yorku a Londýně, a měly 

zpočátku podobu krátkodobých kurzů. V tomto období se také 

objevují první studie týkající se sociálních souvislostí 

chudoby,101 lidská bída je chápána jako důsledek nezaměstnanosti a 

příslušnosti k sociální vrstvě.

Teprve anglická sociální reformátorka Octavia Hillová102

definovala základ sociální práce: jejím předmětem nejsou jen 

ekonomické poměry člověka, ale člověk celý a vůbec jeho 

prostředí; svým šetřením musí sociální pracovník proniknout 

k příčinám a na nich sestavit sociální diagnosu a podle této 

diagnosy připravit plán účinné pomoci, kterou má uvést do 

praxe.103

Od počátku dvacátého století pozorujeme ve světovém měřítku snaha 

po „zvědečtení“ sociální práce prostřednictvím různých schémat a 

                                                                                                                                                                    
žena druhého československého prezidenta Hana Benešová, Milada Horáková, 
čestnou předsedkyní byla zvolena i Olga Havlová.

  99  Barnett provedl pokus o první supervizi v sociální práci a jeho Toynbee 
Hall na londýnském chudém předměstí je považováno za první komunitní centrum 
v západním světě. 
100 Jane Addamsová založila po vzoru Toynbee Hall chicagský Hull House –
středisko pomoci přistěhovalcům.
101  Významným badatelem v tomto směru byl Charles Booth (1840–1916), anglický 
filantrop a sociální výzkumník.
102 Octavia Hill (1838-1912), významná anglická sociální reformátorka. Srov. 
DARLEY, Gillian. Octavia Hill: Social Reformer and founder of the National 
Trust. London: Francis Boutle, 2004. 
103  Srov. Hill, Octavia. Further Account of the Walmer Street Industrial 
Experiment. London: George Pulman, 1872.
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systémů, s tím souvisí přejímání a aplikování jazyka medicíny. 

Začínají vznikat první nevládní organizace, které spolupracují se 

státními institucemi v boji proti chudobě a sociálním problémům. 

3.2 Rakousko-uherská monarchie do konce první světové války

Významným počinem v oblasti sociální bylo roku 1863 vydání 

domovského zákona,104 jehož důsledkem bylo převedení majetku 

farních chudinských ústavů na obecní chudinské pokladny. V roce 

1868 chudinský zákon105 upravil povinnost obcí postarat se o 

občana, který se ocitl v nouzi a příslušel podle domovského 

zákona do dané obce.106 V případě takzvané okamžité nouze měla 

obec povinnost poskytnout pomoc potřebnému bez domovského práva a 

poté náklady vymáhat na obci, k níž přísluší. 

V roce 1811 občanský zákon107 zabezpečuje právní postavení dítěte 

v rodině, jeho nárok na výživu a výchovu, ochranu soudem. Na 

tento zákon navazuje školní zákon z roku 1869, který upravuje 

zřizování ústavů pro děti zanedbané a zpustlé.108 Počátkem 

dvacátého století byla nesystémová péče o potřebné děti 

přeměňována na organizovanou. V roce 1902 byl zřízen Zemským 

výborem v Čechách Zemský sirotčí fond a o dva roky později 

okresní nestátní komise pro péči o mládež. 

Postup při poskytování pomoci byl dán žádostí potřebného. 

                                                  
104 Zákon č. 105/1863 říšského zákoníku o právu domovském.
105 Chudinský zákon 59/1868 říšského zákoníku. Domovské právo zaručovalo právo 
na chudinskou péči (chudinství veřejné a soukromé).
106 Toto opatření stanovovalo poskytnout potřebnému a jeho rodinným 

příslušníkům nezbytnou výživu; další formou péče bylo umístění do obecního 
ústavu nebo ubytování nemajetného v obecním domku tzv. pastoušce. 

107 Všeobecný občanský zákoník byl vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře 
Františka I. č. 946 Sbírky zákonů s platností pro všechny země rakouského 
císařství, vyjímaje země koruny uherské.

108 Tento zákon však bylo pouze „na papíře“, neboť ústavy v praxi neexistovaly. 
Péči o děti vykonávaly soukromé instituce. První vychovatelna pro chlapce 
byla otevřena v Libni v roce 1883. 
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Postupující industrializace si vynutila nové projevy nouze a tím 

i nové formy sociální pomoci a práce. Bylo zjevné, že jednorázový 

dar nepomůže a stejně jako ve světě se objevila snaha po 

stanovení objektivních měřítek, podle nichž by se dala seriozně 

stanovit sociální potřebnost.   

Rozmach sociální péče koncem války si vynutil pořádání odborných 

kursů sociální práce. První takový kurs uspořádala Česká zemská 

komise pro péči o mládež v Praze a celkem se ho zúčastnilo 

šedesát tři zájemců. Značný úspěch pravděpodobně přispěl ke 

vzniku první řádné školy sociální péče. 

3.2.1 Ženská vyšší škola pro sociální péči a úloha Alice 

Masarykové při jejím vzniku

Právě díky iniciativě Alice Masarykové se na vzniku školy 

podílely dvě korporace: kuratorium dívčího lycea v Praze VII (v 

jehož budově měla plánovaná škola sídlit) a Česká zemská komise 

pro péči o mládež v Praze. Zřízení školy si vynutila i samotná 

poválečná doba, která pro mnohé byla velkým utrpením (děti bez 

rodičů, péče o válečné mrzáky atd.); rakouský stát podobnou školu 

již potřeboval. Dalším důležitým faktorem byl úpadkový stav 

holešovického lycea, o kterém byla Alice zpravena Annou 

Berkovcovou (mnohé pedagožky by mohly najít existenci na nové 

škole). Alice byla v pozadí vzniku této školy a bylo velkým 

štěstím, že mnozí její spolupracovníci ze sociologické sekce 

nalezly po jejím rozpuštění své místo v Zemské komisi pro péči o 

mládež. Přátelství a úcta ke kvalitám Alice Masarykové byly 

důvodem, proč zemská komise přijala návrh na zřízení sociální 

školy za svůj a spolupodílela se na jeho realizaci. 

Dne 7. října 1918 byla otevřena Ženská vyšší škola pro sociální 
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péči, jako jednoroční soukromá škola, vydržovaná zakládajícími 

korporacemi s pomocí státních subvencí a jednoletá a vyšší byla 

proto, že jednou z podmínek bylo absolutorium střední školy. 

Alice připravila pro školu stanovy, ve kterých zdůraznila 

potřebnost takové instituce: „…pouhé lidumilství, namnoze 

neorganizované, nestačí hojiti nezdravé jevy sociální – tím méně 

odstraniti jejich příčiny. Aby se práce sociální konala účelně, 

je třeba odborně vyvinutých sil, je třeba odborně vycvičených 

sil, jež nabudou vzdělání pro sociální péči.“109 Účelem studia se 

stalo vzdělání a výchova sociálních pracovnic chudinské, 

zdravotní a bytové správy, dobročinných spolků, soudů, správy 

věznic, statistických úřadů, správy věznic, sirotčinců. Kromě 

pořádání výuky škola chtěla vydávat osvětové publikace pro 

širokou veřejnost. Alice sama zde příležitostně přednášela ještě 

v prvním roce existence školy, posléze s ní zůstala spojena ve 

funkci školní inspektorky a členky kuratoria ve dvacátých a 

třicátých letech samostatné republiky. 

Škola prošla od těchto svých počátků dlouhým vývojem. Ve 

dvacátých letech se přestěhovalo sídlo školy do ulice Vinařské 

v Praze VII a škola byla zpřístupněna i mužům; studijní doba byla 

prodloužena celkem na čtyři semestry a osnovy také došly posunu 

směrem ke specializovaným konkrétním otázkám sociální péče a 

většího podílu praktického výcviku. Pronikavá reforma byla 

provedena v roce 1929 po převzetí školy Ústředím dobrovolných 

sociálních a sociálně zdravotních spolků v ČSR.110

                                                  
109 HOLEŠOVSKÁ, Marie. O vzniku Ženské vyšší školy pro sociální péči. In První

výročí zpráva Ženské vyšší školy pro sociální péči v Praze VII za školní rok 
1918-1919. Praha 1919, str. 8-9.

110 Do roku 1933 počet absolventek byl 370. Stavovský život byl soustředěn 
v Organizaci sociálních pracovnic, která se do roku 1929 jmenovala 
organizace absolventek vyšší školy sociální péče. Organizace pořádala 
osvětové přednášky, kursy pro své členky, pečovala o vlastní knihovnu, 
konala studijní zájezdy a získávala stipendia pro studium v zahraničí svých 
členek. 
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4. Alice Masaryková a sociální práce v období první 

Československé republiky 

V předešlých kapitolách jsme nastínili vstup českého národa do 

samostatného státu, rodinné a duchovní zázemí Alice Masarykové. 

Nyní nás čeká reflexe jejího působení v oblasti sociální v daném 

období, aniž bychom se podrobněji dotýkaly politicko-kulturního 

dění v československém státě a osudů členů Masarykovy rodiny.

Nelze nezmínit však výjimečné postavení Alice dané tím, že její 

otec T. G. Masaryk byl zvolen dne 14. listopadu 1918 prezidentem 

Československé republiky.

4.1 Přelomové období konce roku 1918 a roku 1919

Brzy po vzniku Československé republiky se Alice Masaryková 

zapojila do celé řady sociálních aktivit. Vedle již zmíněné práce 

pro první sociální školu, byla od listopadu 1918 ve styku se 

Zemskou komisí pro ochranu dítek a péči o mládež a dne 23. 

prosince stala se členkou správního výboru sdružení České srdce. 

Toto sdružení pomáhalo během války chudému obyvatelstvo a vzniklo 

péčí českých spisovatelů. V lednu roku 1919 byla pověřena 

ministerstvem sociální péče, aby dozorovala sociální organizace a 

sociální ústavy, dále odborné sociální školy. V únoru téhož roku 

se zapojila do budování československé pobočky Červeného kříže,111

                                                  
111 Zakladatelem Mezinárodní organizace Červeného kříže byl Henry Dunant (1828-

1910), švýcarský občan pocházející z vlivné, zbožné a dobročinné 
kalvinistické rodiny. V osmnácti letech vstoupil do ženevské Společnosti pro 
dárce almužen a o dva roky později pod vlivem kvakerky Elizabeth Fryové 
začal navštěvovat vězně. Stal se v roce 1853 jednatelem spolku YMCA. Na 
prosbu otce se stal finančníkem, aniž by opustil svou filantropickou 
činnost. V roce 1859 byl svědkem důsledků otřesné bitvy u Solferina (24. 6.) 
a spontánně začal pomáhat raněným – bez ohledu na národnost, víru, ke 
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který měl v sobě integrovat původně existující české a slovenské 

spolky rakouského a uherského Červeného kříže.112

Alice Masaryková po vyhlášení Československé republiky zůstala 

zpočátku stranou politického dění, ale ne na dlouho: 

představitelé Československé strany sociálně-demokratické ji 

požádali, zda by přijala místo za tuto stranu v revolučním 

národním shromáždění a ona přijala.113 Nejprve působila ve výboru 

právním, ale posléze přešla do výboru zdravotního, aby se mohla 

věnovat problematice, které skutečně rozumí. Mimo jiné jako 

poslankyně prosazovala koncept samostatného ministerstva 

zdravotnictví,114 což se nakonec podařilo.

V průběhu roku 1919 skončilo překvapivě její politické angažmá. 

Alice Masaryková intenzivněji věnovala práci rodícího se 

Československého Červeného kříže115 (dále ve zkratce ČSČK)a dne 

11. září 1919 z funkce poslankyně odstoupila. Ve svobodných 

volbách do Národního shromáždění kandidovat odmítla, neboť její

zájem byl upřen již zcela na práci v ČSČK. Politické dění ji 

nepřitahovalo, svoji roli cítila na poli sociálním a konkrétně 

                                                                                                                                                                    
kterému táboru patří. Nestrannost byla pro něho samozřejmostí. V Solferinu 
se zrodil plán Dunanta na založení mezinárodní společnosti, který byl 
realizován dne 29. října 1863. Prvotním podle Dunanta bylo zajistit 
nestranné ošetřování raněných včasným vyškolením dobrovolníků. Jako ochranné 
označení pro sanitní služby a dobrovolníky byl přijat znak v obrácených 
barvách švýcarského znaku. Znak Červeného kříže vyjadřuje nezištnou lidskost 
každému. Neutralitu Červeného kříže a nedotknutelnost vojenských nemocnic 
upravila Ženevská konvence z roku 1864. Blíže k osobnosti zakladatele: 
CHRIST, Felix. Henry Dunant. Život a víra zakladatele Červeného kříže. 
Praha: Sursum, 2010. 

112  Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 245.
113 SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický průkopník, sociální 

reformátor a prezident státu. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a 
nakladatelství Antonína Svěceného, 1930, str. 46. Svůj první proslov 
v parlamentu pronesla Alice Masaryková dne 10. ledna 919.

114 Působnost ministerstva pro lidové zdraví byla vymezena zákonem ze dne 27. 
7. 1918, ř. z. 277 a po převratu přešla činnost ministerstva pro lidové 
zdraví na československé Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy. 

115 Nadále budeme uvádět název s velkými písmeny prvních dvou slov; pokud 
budeme Československý zkracovat na čsl. – bude psáno s malým č. 
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v aktivitách spojených s Československým Červeným křížem.

4.2 Československý červený kříž a role Alice Masarykové

Alice Masaryková měla dobré znalosti o práci rakouského Červeného 

kříže a byla vůči jeho působení velice vyhraněná. Rakouská 

pobočka se chovala velice snobsky, byla vedena příslušníky 

šlechty a rozhodně ve svých projevech nebyla nestranná a pro 

všechny potřebné. 

Jako prioritní pociťovala změnu struktury Československého 

Červeného kříže. Ten v její představě měl být naprosto neutrální 

politicky, konfesijně a národnostně; nesmí si vybírat určitou 

skupinu jako předmět své péče. Válka přinesla strašlivé následky, 

které by měla organizace pomoci odstraňovat. Také by měl ČSČK 

pomáhat v oblasti zdravotní prevence a poradenství, školit 

zdravotní dobrovolníky, zřizovat sirotčince a domovy pro mládež, 

pomáhat při epidemiích. Velice špatná situace byla na 

Podkarpatské Rusi a východním Slovensku.116

Dne 1. února 1919 v pražském Obecním domě proběhla přípravná 

schůze Československého Červeného kříže, ze kterého vzešel návrh 

stanov a volba Alice Masarykové za předsedkyni. Prezident 

republiky T. G. Masaryk vyslovil souhlas se vznikem spolku a 

jmenoval dceru Alici do předsednické funkce. Přijal ochrannou 

záštitu nad tímto seskupením, které začalo pociťovat nelibost 

bývalého vedení zemských organizací Červeného kříže. V lednu roku 

1919 československá vláda zřídila zvláštní výbor, který dohlížel 

nad likvidací majetku bývalého rakouské pobočky Červeného kříže. 

                                                  
116 Největší porodnost a současně největší úmrtnost kojenců; skvrnitý tyf  a 

trachom zde se považovaly za endemickou chorobu; spalničky zde nemoc 
smrtící. Převzato z NECHAMKIS, Josef. Zdravotní stav obyvatelstva 
Československé republiky. In Československá vlastivěda. Díl II. Člověk. 
Praha: Sfinx, 1933, str. 475-484.
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V červenci téhož roku vláda uznala ČSČK jako „instituci národní a 

jedinou dobře fungující na území ČSR“.117

ČSČK byl teritoriálně rozdělen do čtyř zemských divizí (české, 

moravskoslezské, slovenské a podkarpatské), přičemž každá měla 

své vlastní sídlo (Praha, Brno, Martin, Mukačevo) a vedení. 

Rozhodující pravomoc ležela v rukou celostátního ústředí ČSČK, 

v jehož čele stál předseda, tzv. Hlavní stan (dvacet čtyři členů 

projednávalo rozpočet a nejdůležitější otázky) a Výkonný výbor. 

Čestným protektorem byl vždy prezident republiky. Oficiálním 

spolkovým sídlem se stal pražský Clanmerův palác. 

Alice Masaryková spolupracovala s celou řadou vynikajících lidí: 

MUDr. Rudolf Jedlička118, prof. MUDr. Ladislav Syllaba, dr. Anna 

Berkovcová, Hana Benešová, ing. Otakar Dorazil a další.

Mezi prvními akcemi, které proběhly v rámci ČSČK byly tzv. štědré 

dny, které se konaly ve dnech 23. - 30. března 1919. Účelem 

těchto dnů bylo nashromáždit značné množství finančních a 

hmotných darů, které by pomohly humanitárním aktivitám. 

Červený kříž téhož roku pomáhal zvládat epidemie pravých neštovic 

na Těšínsku119 a Alice Masaryková sama pomáhala organizovat 

očkování.

Československý Červený kříž velmi profitoval v počátečních letech 

z mezinárodních kontaktů své předsedkyně. 

V průběhu roku 1919 podnikla Alice Masaryková cesty do Francie, 

Anglie a Švýcarska, kde jednala o pomoci pro válkou stižené 

Československo. Navázala styky s charitativní organizací kvakerů, 

vedenou Herbertem Hooverem, díky níž fungovali pak v Praze do 

                                                  
117 Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 248.
118 MUDr. Rudolf Jedlička (1869-1926), český lékař – chirug, pedagog pražské 

univerzity. Zakladatel české rentgenologie a radiologie. V roce 1912 založil 
v praze Ústav pro léčbu a výchovu zmrzačených dětí.

119 NECHAMKIS, Josef. Zdravotní stav obyvatelstva Československé republiky. In 
Československá vlastivěda. Díl II. Člověk. Praha: Sfinx, 1933, str. 475-484.
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roku 1921 veřejné jídelny pro potřebné děti. 

Jednala se zástupci americké vlády o otázce pomoci pro transport 

československých legionářů zpět do vlasti za přispění ČSČK. 

Díky svému přátelství s Mary McDowellovou smluvila příjezd 

několika amerických socioložek do republiky. Tyto ženy 

analyzovaly situaci v mladé republice a navrhly možná řešení.120

Americký Červený kříž na Alicino naléhání vyslal sociální 

pracovníky, kteří vykonávali supervizi zdejších pracovníků. Také 

se ujali odborného vedení tzv. legie malých, což byl spolek asi 

tří set padesáti chudých dětí z Prahy VII, který zřídila Alice 

Masaryková. Díky mladým Američanům bylo vytvořeno zázemí spolku, 

opraven dům, vytvořena knihovna, dílny, sociální zázemí, kino a 

hřiště.

Díky výzvě Alice Masarykové mnohé krajanské spolky vypomohly 

ČSČK.121 Byl uspořádán dobročinný bazar ve prospěch fondu Alice 

Garrigue Masarykové, z jehož prostředků mohl být zakoupen zámek 

Bytčice u Žiliny a přeměněn na nemocnici. 

Alice Masaryková zintenzivněla své styky s Rockefellerovou 

nadací, která v tomto období poskytovala pomoc zdravotním a 

sociálním ústavům po celém světě a nadace přispěla celkem částkou 

dvacet sedm miliónů korun na zřízení a vybudování Státního 

zdravotnického ústavu v Praze122 a na stipendia, dále poskytla 

                                                  
120 MUSIL, Jiří. Alice Masaryková jako sociolog. Sociologické aktuality, 1992, 
č. 2, str. 23-24.
121 Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 262.
122 „Plánem na zřízení Státního zdravotního ústavu se již zabýval ministr 
zdravotnictví Vavro Šrobár. Za jeho působení byl sjednán dar Rockefellerovy 
nadace na vybudování ústavu. Smlouvu mezi Ministerstvem veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy a Rockefellerovou nadací z 25. 8. 1921, která 
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mnohamiliónové finanční dotace na aktivity ČSČK.

Díky Alici přijali pozvání na krátkodobé návštěvy významní 

sociální odborníci, jako prezident Amerického ČK McCracken, 

představitel ligy Červeného kříže profesor Henderson, až si Alice 

vysloužila kritiku, že si dostatečně neváží domácích odborníků. 

Radovan Lovčí ve své práci reflektuje otázku tajného financování 

mnohých humanitárních aktivit ČSČK, kdy s největší 

pravděpodobností tajným dárcem finančně náročných projektů byla 

také sama Alice Masaryková, sama sice nepobírající za svou funkci 

plat, ale jsoucí vyživována svým otcem T. G. Masarykem.123

4.2.1 Aktivity Červeného kříže v Československé republice

Alice Masaryková věnovala značnou pozornost profesionálnímu a 

dobrovolnickému ošetřovatelství a přispěla k založení 

stipendijního fondu Florence Nightingalové.124 Díky tomuto fondu 

                                                                                                                                                                    
obsahovala závazek nadace přispět na výstavbu SZÚ částkou 26 966 600 Kč za 
podmínky, že ministerstvo zdravotnictví zajistí k témuž účelu nejméně 23 471 
700 Kč a že vybudování ústavu nebude trvat déle než šest let, podepsal 
tehdejší ministr Ladislav Procházka. Pro ústav byl vybrán pozemek v 
bezprostředním sousedství vinohradské nemocnice, plány navrhl architekt Kvěch.
12. října 1925 Poslanecká sněmovna Národního shromáždění přijala zákon o 
zřízení, působnosti a organizaci Státního zdravotního ústavu Republiky 
československé (Sbírka zákonů a nařízení č. 218), kde se v jeho § 2 uvádí, že 
"úkolem ústavu jest vykonávati pro státní zdravotní správu odborně-vědecké 
práce a zkoumání, kterých jest třeba k účinným zdravotním opatřením, 
podporovati výchovu v preventivní medicíně, jakož i pečovati o praktickou 
odbornou výchovu zdravotnického personálu". Dne 23. října 1925 podepsal 
uvedený zákon prezident republiky T. G. Masaryk. SZÚ byl slavnostně otevřen 5. 
listopadu 1925. Prvním ředitelem SZÚ byl jmenován prof. MUDr. Pavel Kučera. V 
období první republiky se SZÚ stal významnou vědeckou a odbornou institucí. 
Vyráběl séra a očkovací látky, rozvinul rozsáhlou vědeckou činnost, podílel se 
na zajištění bakteriologicko-diagnostické služby a na biologické kontrole 
léčiv. Důležitou součástí ústavu bylo sociálně hygienické oddělení, které se 
zabývalo zdravotnickou statistikou, epidemiologií infekčních i neinfekčních 
nemocí, hygienou výživy, hygienou práce apod.“
Citováno z http://www.szu.cz/historie  [cit. 5. 6. 2011].    
123  Srov. LOVČÍ, R. Cit. dílo, str. 263-266.
124 Florence Nightingale (1820-1910), britská ošetřovatelka a zakladatelka 



46

mohlo několik sester vycestovat na studijní pobyty do Londýna a 

Toronta. Stipendijní místa pro československé sestry byly 

k dispozici i na mezinárodní ošetřovatelské škole v Bedford 

College v Anglii, na jejíž založení Alice přispěla nemalou 

finanční částkou padesát tisíc liber šterlinků.125

Dne 3. července 1919 na žádost Alice Masarykové přijela do Prahy 

na krátkodobou visitaci Miss Fitzgerald z Amerického Červeného 

kříže, aby projednala založení ošetřovatelské školy. Alice 

ukázala americké kolegyni nemocniční péči v Praze a byla jí po 

celou dobu kvalifikovanou průvodkyní. Miss Fitzgerald získala z 

jednání velmi dobrý dojem a osobnost Alice jí byla zárukou pro 

úspěšnost celého podniku.126 V dopise adresovaném Miss Noyes ze 

dne 18. července popisuje plán realizace a navrhuje Miss Marian 

Parsons127 jako vhodnou osobu pro tuto práci. Je potěšující, že 

                                                                                                                                                                    
ošetřovatelského školství. Během Krymské války (1853-1856) se souhlasem 
britského ministra války ošetřovala raněné. V roce 1860 založila první 
ošetřovatelskou školu. Srov. BOSTRIDGE, Mark. Florence Nightingale: The 
Woman and Her Legend. London: Viking, 2008.

125 HAERING, Vladimír. Dr. A. G. Masaryková čestnou členkou Spolku Čs. ČK. 
Projev ze 7. 12. 1938. Praha: Český Červený kříž, 1938.

126 „…I then had a final interview with Dr. Masaryk. The question in my mind at 
the time was as to the advisability of taking over the present training 
school [the State School which was finally selected], where some students 
are now awaiting their graduation, and reorganizing it, or whether to 
start an entirely new organization. The former plan appealed to me because 
it  could avoid duplication of efforts and the fact that pioneer work had 
been doiie might make it easier for the new people coming in. Dr. Masaryk 
agreed with me in this matter and I made it very plain to lier that the 
success of the scheme would depend entirely upon two things first, the 
possibility of enrolling the proper class of students, i.e., girls of fair 
education and of high moral qualifications; and secondly the matter of 
obtaining not only the full cooperation of the medical profession, but of 
seeing a thorough change in their present point of view, so that they 
would themselves see the necessity for a training school … Dr. Masaryk
seemed willing to guarantee that all these above conditions would be 
complied with and seemed to have no doubt in her mind that this could be 
done at an early date.“ Citováno z NOYES D. Clara, Participation in 
International Nursing Education. In History of American Red Cross Nursing. 
New York: The Macmillan Company, 1922, str. 1148. 

127 Miss Parsons se narodila v Maine, vystudovala ošetřovatelskou školu při 
Bostonské nemocnici. Několik let sloužila v různých zdravotnických 
institucích v Nové Anglii, dva roky studovala ošetřovatelskou teorii a 
administrativu a působila jako sestra ve válečné nemocnici číslo sedm. Do 
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kvalifikuje ošetřovatelskou úroveň v Praze jako vysoký 

standard.128

V souladu s plánem Miss Fitzgerald postupovaly přípravy první 

ošetřovatelské školy.129 Miss Parsons spolu se svými pomocnicemi 

provedla reorganizaci původní ošetřovatelské školy rakouského 

Červeného kříže v Praze, v tomto jí byli velice nápomocni také 

pedagogové lékařské fakulty pražské univerzity. Školu vedla Češka 

a blízká přítelkyně Alice Sylva Macharová, a to na velmi vysoké 

úrovni. 

Alice Masaryková iniciovala také vzdělávání dobrovolných 

ošetřovatelek Červeného kříže, které by vypomáhaly ve válce, 

živelných katastrofách. Americké zkušené ošetřovatelky za tím 

účelem vybudovaly síť vzorových školících center na klinikách.

Péčí Alice vznikl v roce 1921 mládežnický spolek Červeného kříže 

Dorost ČK, v jehož čele stál František drtina. Dorost působil na 

školách a mezi jeho činnosti patřila propagace základních 

hygienických návyků, zubní prohlídky dětí, každodenní péče o 

chrup dětí, charitativní sbírky ve prospěch potřebných dětí, 

                                                                                                                                                                    
října roku 1919 působila v zahraničí. 

128 „We are to send two trained nurses to Prague for a period of three years 
to start a training school for nurses in that city. At the same time Miss 
Masaryk is to pick out two welleducated,well-qualified and representative 
young women of the Czecho-Slovak race, able to speak English, to come to 
America to take the nurses' training there. When they finály receive their 
diplomas, they will then be ready to return to Prague and carry on the work, 
when we are ready to withdraw our two nurses from there. The scheme has been 
approved by the Commission for Europe, and is now awaiting final endorsement 
from Washington to become a definite plan. As I told you in my last letter, 
I think that Miss Marian Parsons would be a very good person for this piece 
of work, would she be willing to undertake it. One thing which makes me very 
optimistic about the final outcome of this plan is the fact that the medical 
profession in Prague is of a very high standing.“ Citováno z tamtéž.

129 Božena Březinová a Františka Růžičková přijely „na zkušenou“ do Spojených 
států v srpnu 1920; v létě roku 1921 nahradila nervově labilní Březinovou 
Vilma Černá, která praktikovala v presbyteriánské nemocnici v New Yorku a 
studovala na Kolumbijské univerzitě. Bohužel jazyková výbava obou dívek 
nebyla perfektní a musely chodit na doučování z anglického jazyka. V létě 
1922 praktikovala Vilma Černá v nemocnici v Massachusetts, aby se po svém 
návratu v září téhož roku stala asistentkou Miss Parsons. Slečna Růžičková 
mezitím pokračovala ve Spojených státech ve výuce. Srov. Tamtéž, str. 1149-
1150.
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vánoční nadílky pro nemajetné, budování knihoven, hřišť, čítáren 

a také vydávání vlastních časopisů.130

Velmi aktivně se zapojila Alice Masaryková do vybudování sítě 

samaritské služby,131 jejímž smyslem bylo zajistit nejnutnější 

ošetření nemocným a raněným před příchodem lékaře. Dne 5. dubna 

1919 se v Praze sešli zástupci vlády, hasičských sborů, ČSČK a 

sociálně zdravotních organizací a dohodli se na založení 

samaritského sboru ČSČK, do jehož čela byla ustanovena Alice 

Masaryková. Začala být vytvářena síť samaritských stanic 

v horských a vůbec těžce přístupných místech a poté organizovaně 

v celé republice. Každá stanice měla k dispozici vozový a 

automobilový park a členové sboru procházeli speciálním výcvikem 

zaměřeným na bojové situace. 

Alice Masaryková se také angažovala v Lize Červeného kříže a ve 

vydávání periodik Červeného kříže, jako bylo Zdraví lidu a Zprávy 

čsl. Červeného kříže. Velice si zakládala na tom, aby zprávy o 

čsl. Červeném kříži se dostávaly i k zahraničním čtenářům, proto 

ČSČK přispíval do mezinárodního věstníku Červeného kříže Yournal 

International de la Croix Rouges. Od roku 1923 se z jejího 

podnětu konaly prázdninové pobyty Červeného kříže pro nemocné 

děti a od roku 1924 konstituovala ošetřovatelskou službu 

v rodinách, která zajišťovala lékařskou a ošetřovatelskou péči 

pro sociálně slabé rodiny. Alice také prosadila vznik zvláštního 

referátu, který navrhoval moderní a hygienické šaty pro těhotné 

ženy a tzv. mléčné dny, ve kterých se propagovalo mezi dětmi pití 

mléka.  

                                                  
130 Periodika Lípa a Radost pro Čechy a Moravu; Slniečko a Junošestvo pro 

Slováky a Rusíny. 
131 Samaritskou službu založil v roce 1912 litomyšlský lékař Welz, který cvičil 

zdravotní čety hasičských sborů k zachraňování a ošetřování nemocných a 
raněných.
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Situace v českých zemích po stránce sociální a zdravotní byla 

solidnější, než tomu bylo na východním Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi. Situace zde byla natolik svízelná, že Alice Masaryková 

musela požádat o pomoc americké přátele: Rockeffellerova nadace 

poslala na Zakarpatí lékaře – epidemiology a ošetřovatelky, 

Americký ČK zvláštní zdravotní vlak. Na území postupně vznikaly 

sirotčince, nemocnice, stravovací stanice. Alice se 

prostřednictvím přátel z řad evangelických duchovních snažila o 

zvyšování gramotnosti mezi Rusíny. 

I na Slovensku byly vybudovány nemocnice, sirotčince, jídelny, 

sanatoria i pro plicní onemocnění, jesle, dětské poradny. 

Neocenitelnou se ukázala pomoc Aliciny přítelkyně lady Muriel 

Pagetové, která již pomáhala československým vojákům na Sibiři. 

Vybudovala stravovny v Žilině, Ružomberoku, vývařovnu pro chudé 

v Turzovce, dětskou nemocnici v Bytčici. Nesmíme opomenout zmínit 

založení Ústavu M. R. Štefánika v Turčianském Sv. Martině, který 

byl zřízen díky finančnímu zajištění ze strany Slováků, žijících 

v Americe, Masarykovi a jeho dceři Alice. Ústav byl otevřen 

v roce 1926 jako vyšší sociálně zdravotní škola a paralelně jeho 

úkolem byla zdravotně-sociální osvěta. 

Alice Masaryková mnohokrát zvažovala odchod z vysoké funkce 

v čsl. Červeném kříži, cítila mravní závazek stát svému otci po 

smrti matky po boku na Hradě nebo v Lánech.132 Přátelům se vždy 

podařilo ji od rezignace odvrátit. Alice byla velmi důležitou 

postavou pro sociálně – zdravotní aktivity Červeného kříže, 

výsadní postavení dcery prezidenta republiky, vynikající 

vzdělání, styky na nejvyšších úrovních, mezinárodní kontakty, 

nezanedbatelné finanční zajištění ji učinilo nepostradatelnou a 

                                                  
132 Charlotta G. Masaryková zemřela v roce 1923 a Alice se stala de facto první 

dámou republiky. Alice věnovala její památce své vzpomínky. Srov. 
MASARYKOVÁ, Alice. Vzpomínám. Praha: Vladimír Žikeš, 1948.
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nenahraditelnou.

4.2.2 Československý Červený kříž a zahraničí

Čsl. Červený kříž pod vedením Alice Masarykové aktivně pomáhal 

ruským občanům, kteří po revolučních událostech roku 1917 utíkali 

z vlasti.133 Zvláštní pozornost byla věnována ruské inteligenci, 

byl zřízen Ruský domov, ve kterém fungovala čítárna a studovna 

ruskojazyčných knih. Byl podporován Komitét ruských studentů. 

Společnou zásluhou Alice Masarykové a jejího otce bylo vydání 

edice Kondakovových134 spisů a ustavení pěveckého sboru. Aktivity 

namířené ve prospěch ruských „revolučních“ uprchlíků byly 

veřejností kladně přijímány, s výjimkou levicového tisku (Rudé 

právo), který je nazýval darmojedy a ruskými klacky.135

Když vypukl ve dvacátých letech na Ukrajině strašlivý hladomor, 

Alice Masaryková neváhala s pomocí a Československý Červený kříž 

vyslal humanitární pomoc. Pro lepší organizaci pomoci bylo 

zřízeno Ústředí československé dobrovolné pomoci v Rusku a na 

Ukrajině, kterému předsedala Alice Masaryková. Zároveň se ujala 

vysokého místa v Nansenově fondu,136 který koordinoval pomoc Rusku 

na mezinárodní úrovni. 

Červený kříž pod vedením Alice Masarykové pomohl i dalším zemím: 

například v roce 1923 humanitárními balíčky do stiženého 

zemětřesením Japonska; koncem dvacátých let ze stejných důvodů 

pomohl Bulharsku a Řecku. 

                                                  
133 V uprchlických táborech byly zřizovány školy, divadla; nemocní byli 

umísťováni do nemocnic a sanatorií. 
134 Nikodim Pavlovič Kondakov (1844-1925), ruský kunsthistorik, zabývající se 

starým uměním Byzantské říše. V roce 1917 odešel z Ruska a část života 
prožil i v Československu. 

135 Podle Lovčí. Cit. dílo, str. 294.
136 Fond je pojmenován po Fridtjofovi Nansenovi (1861-1930), norskému polárnímu 

badateli, cestovateli, politikovi, biologovi a humanitárním aktivistovi.
Nositel Nobelovy ceny míru za rok 1922.
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4.2.3 Mírové slavnosti československého Červeného kříže

Mírové slavnosti, nebo také velikonoční míry ČSČK, byly slaveny 

od roku 1921 ve velikonočním období po tři dny od Bílé soboty po 

svátek Vzkříšení Páně z iniciativy Alice Masarykové. Alice si 

činila starost o mladou republiku, chtěla mnohonárodnostní národ 

stmelit a Červený kříž jako organizace nadnárodní a nadstranická 

se jí zdála vhodným nositelem myšlenky míru; mírová slavnost pak 

bylo setkáním inteligence, politické a kulturní reprezentace, 

průmyslníků a církevních představitelů. Přestože zpočátku byla 

tato aktivita přijímána s jistou rezervovaností, v dubnu roku 

1937 byly pořady o mírových slavnostech vysílány v rozhlasových 

stanicích deseti evropských států a šířeny do Spojených států a 

na Dálný východ. Oficiální proslov tehdy přednesli Alice 

Masaryková a předseda československé vlády doktor Milan Hodža. To 

bylo velkým zadostiučiněním pro Alici Masarykovou. Do budoucna se 

počítalo, že na projektu budou participovat všechny kontinenty, 

ale tyto plány zarazily události let třicátých.

4.3 Těžká třicátá léta

Alice Masaryková se významně angažovala v mezinárodních 

strukturách Červeného kříže; účastnila se mnohých konferencí,137

předsedala jim a úzce spolupracovala s Ligou Červeného kříže, 

která byla spíše zaměřena na mírové než humanitární aktivity. 

V průběhu roku 1934 se začal zhoršovat zdravotní stav jejího 

otce, přední českoslovenští politici mezi sebou stále více 

hovořili o jeho možném odstoupení138 a nové volbě. Jeho lékař 

doktor Maixner se přikláněl k abdikaci, stejně jako syn Jan; 

                                                  
137 Za všechny uveďme XIV. konferenci Červeného kříže v Bruselu v říjnu 1930.
138 V roce 1934 byl T. G. Masaryk znovu zvolen prezidentem na období sedmi let.
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Alice a Olga byly proti abdikaci. Svízelnou situaci vyřešil sám 

Masaryk, když 14. prosince 1935 oznámil v přítomnosti premiéra 

Hodžy a svých blízkých pevný úmysl rezignovat. Dne 18. prosince 

byl prezidentem republiky zvolen jím navržený doktor Edvard 

Beneš. 

Alice se musela přizpůsobit nové situaci, našla si nový byt 

v Loretánské ulici, jezdila za otcem do Lán a pečovala o něj. 

Souběžně pokračovala ve svých humanitárních aktivitách. 

Organizovala pomoc pro německé uprchlíky, kteří utíkali před 

Hitlerem. 

Trápila se otcovým zdravím, které se již jen zhoršovalo. Po 

opakované srdeční slabosti T. G. Masaryk dne 14. září 1937 

zemřel. V těžké situaci se Alice plně soustředila na práci pro 

Československý Červený kříž. Podílela se na založení nové 

ošetřovatelské školy v Moravské Ostravě, které propůjčila i své 

jméno. 

V krizovém roce 1938 jako předsedkyně čsl. Červeného kříže 

připravovala krizová opatření pro případ války. Ještě v květnu 

roku 1938 uskutečnila cestu do Anglie, kde s lordem Cecilem139

diskutovala situaci v Československu; o měsíc později se 

zúčastnila v Londýně mezinárodní konference Červeného kříže. Po 

skončení se vrátila do vlasti, kde situace přituhovala.

Mnichovská dohoda přinesla velkou majetkovou ztrátu čsl. 

Červenému kříži, byly ztraceny mnohé pobočky, do vnitrozemí 

proudily tisíce uprchlíků, kterým se snažily humanitární 

organizace pomáhat. Situace se o to víc přiostřila, když na 

funkci prezidenta abdikoval Edvard Beneš a spolu s chotí odešel 

do emigrace. Republika se dostávala pod vliv mocenských snah 

                                                  
139 Robert Cecil (1864-1958), britský diplomat a konzervativní politik, držitel 

Nobelovy ceny míru. Předseda Společnosti národů v letech 1923-1946 a od roku 
1946 doživotní čestný předseda OSN.
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Německa a osoby spjaté s masarykovsko-benešovskou érou byly 

atakovány – tomu neušla Alice Masaryková. Byla napadána bulvárním 

tiskem ze ziskuchtivosti na úkor Červeného kříže. Marná byla 

jakákoliv obhajoba. Po zralé úvaze se rozhodla v listopadu 1938 

rezignovat na předsednický post a výbor dne 7. prosince 1938 její 

demisi přijal. V čele československého Červeného kříže stála 

neúnavně dvacet let.140  

                                                  
140 Podle LOVČÍ, R. Cit. dílo, str.307-320.
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5. Epilog díla Alice Masarykové

Na Alici Masarykovou se obracelo stále mnoho lidí s žádostí o 

pomoc, a to i po odchodu z funkce. Její finanční kapacity však 

byly nyní velmi omezené a nemohla pomoci všem. Po událostech 15. 

března 1939 opouští protektorát a odlétá k sestře Olze do Ženevy. 

Po velmi krátkých zastávkách ve Francii a Británii odcestovala do 

Spojených států amerických, na jejichž půdu vstoupila v červnu 

1939. Její návštěva neunikla pozornosti tisku. Brzy se setkala 

s manžely Benešovými141 a s pomocí dalších krajanů začala zakládat 

československou pobočku Amerického Červeného kříže. Vedle toho 

působila i na politickém poli, kde se aktivně angažovala ve 

prospěch obnovení samostatnosti ČSR. 

Československé politické orgány v emigraci zprvu neustavily 

exilový Červený kříž, jeho povinnosti převzala v Londýně 

organizace nazvaná Československá pomoc a až teprve likvidace 

českomoravského ČK v roce 1940 přiměla Beneše ustanovit oficiální 

exilový Československý ČK, který vlastně vznikl transformací 

Československé pomoci. Protektorem byl jmenován Edvard Beneš, 

čestnou předsedkyní Hana Benešová a řádnou předsedkyní navzdory 

těžkým psychickým zdravotním obtížím142 Alice Masaryková. 

Na konci léta roku 1945, po skončení války, se Alice v doprovodu 

bratra Jana vydala na cestu do Evropy. Alice s ohledem na svůj 

zdravotní stav se již aktivního života neúčastnila, stýkala se 

privátně se svými přáteli a byla také jmenována titulární 

předsedkyní ČSČK. Musela se vyrovnat se záhadnou smrtí svého 

bratra Jana,143 který údajně dne 10. března 1948 vyskočil z okna. 

                                                  
141 Edvard Beneš působil jako profesor v americkém Chicagu. 
142 V rodině Garriguů se dědila po mnoha pokolení duševní nemoc.
143

Jan Masaryk, Dr.h.c., LL.D, také Jan Garrigue Masaryk, (1886–1948) byl syn 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a jeden z nejvýznačnějších 
československých diplomatů první poloviny dvacátého století.
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Převzetí moci komunisty ji děsilo, veřejně však nevystoupila, 

pouze rezignovala na svou funkci v místní pobočce ČSČK na 

Hradčanech. V prosinci téhož roku požádala Alice Masaryková 

československé státní orgány o vydání cestovní pasu, aby mohla 

strávit vánoční svátky se sestrou Olgou v Ženevě. Dne 21. 

prosince opustila české země a pod vlivem neoblomné sestry se již 

do vlasti nikdy nevrátila. Odcestovala do Spojených států, kde se 

úměrně svým možnostem věnovala veřejné činnosti. Ke konci 

padesátých let se její zdravotní stav zhoršoval a po prodělaném 

infarktu a dalších srdečních záchvatech dne 29. listopadu 1966 

skonala. Smuteční rozloučení s Alicí Masarykovou se konalo dne 2. 

prosince za přítomnosti mnohých krajanů a přátel. Aliciny ostatky 

spočinuly v mauzoleu Českého národního hřbitova v Chicagu a 

teprve dne 14. září 1994 byl její popel uložen do hrobky rodiny 

Masarykových v Lánech u Prahy. Poslední přání Alice Masarykové 

tak bylo naplněno. 

                                                                                                                                                                    
KETTNER, Petr – JEDLIČKA, I. M. Proč zemřel Jan Masaryk? Horizont: Praha, 
1990. KOSATÍK, Pavel - KOLÁŘ, Michal. Jan Masaryk – Pravdivý příběh. Mladá 
fronta: Praha 1998. DAVENPORTOVÁ, Marcia. Jan Masaryk – Poslední portrét. 
Panorama: Praha 1991. 
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Závěr

    Rodina Masarykova zanechala v kulturním i politickém životě 

naší země hluboké stopy. Každý, kdo je nějakým způsobem veřejně 

činný se musí vyrovnat s odkazem TGM. Známé je politické působení 

jeho syna Jana. Nejméně je však známá sociální a charitativní 

činnost dcery T. G. Masaryka Alice, i když paradoxním způsobem 

mnoho z jejího odkazu přežilo i dobu nesvobody – odkaz byl 

anonymně rozvíjen s poukazem na to, že se jedná o „výdobytky“ 

socialismu. Jméno A. Masarykové bylo – stejně jako jméno jejího 

otce – do r. 1989 na indexu. Právě proto je důležité k jejímu 

odkazu se dnes vracet. Odborná monografie R. Lovčího (2007) byla 

na tomto poli dobrým začátkem. Je však třeba, aby v praktické 

sociální práci, tak jak je dnes u nás praktikována, si každý 

uvědomoval, že na tomto poli existuje u nás bohatá tradice, která 

musí být vždy spojována právě se jménem Alice Masarykové.       

Historická fakta je možno pojmenovat a utřídit. Odkaz osobnosti 

je živým proto, že něco z něho, jeho podstatná část zůstává 

v současném životě. Náš sociální systém, jeho ideály a kořeny, je 

nesporně spojen nikoliv se socialistickou společností, ale s tím, 

v co věřila a co se snažila uskutečňovat za mimořádně příznivých 

politických okolností právě Alice Masaryková. Proto je nutné, 

abychom jí věnovali pozornost, která jí náleží. Postupně vznikají 

dějiny jednotlivých spolků a sociálních institucí, které 

objektivně ukazují fakta, která byla po čtyřicet let zamlčována. 

I zde se ukazuje, jak velký vliv A. Masaryková měla. Není vůbec 

zanedbatelné také ukázat, jak velký byl její přínos 

k rovnoprávnému postavení žen v naší společnosti – na což se 

velmi často zapomíná. V každém případě je A. Masaryková jednou 

z žen, jejichž odkaz je v mnoha odvětvích lidské činnosti stále 

aktuální. Měl by být stále rozvíjen a neustále připomínán. 

Skromným příspěvkem k tomu je tato práce.
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S U M M A R Y

Alice Masaryková a její vliv na sociální péči v době první 

Československé republiky – bakalářská práce

Alice Garrigue Masaryk and Her Influence on Social Care 

during the Time of the First Czechoslovak Republic

– bachaleor thesis

Alena Veverková

Daughter of T.G. Masaryk (1850-1937), first president of the 

indenpendent Czechoslovakia, Alice Masaryková (1879-1966) belongs 

to the most outstanding personalities in the field of social care 

in modern czech, resp. czechoslovak history. Present thesis is 

dedicated to her social work and namely to the role she played in 

the social care in Czechoslovakia 1918-1938).

It is divided into five chapters. 

Chapter one describes the underground – rise of the Czechoslovak 

republic v 1918. Without this fact is impossible to show the 

importance of social care in following years.  

Chapter two gives the life of A. Masaryková since her birth to 

1918. Brings the facts about the family, school and university 

education, journeys and about persecution of A. Masaryková during

the world war I. 

Chapter three introduces to the common situation of the social 

care in the end of 19th century and on the eve of 20th century in 

the world and in Austro-Hungarian Empire. 

The central chapter four, entitled „Alice Masaryková and social 

care during the time of the fist Czechoslovak republic“, gives a 
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description of all main activities of A. Masaryková, namely her 

activity in Red Cross and in education system of the republic.

Chapter five is dedicated to the activities of A. Masaryková 

during her both periods of emmigrations, 1939-1945 and 1948-1966. 

The conclusion tries to summarise her singnificance and 

importance not only for the history, but for the present stage of 

social care in present Czech republic too.

Sources and used literature is added for further studies.




