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Abstrakt
Český feminismus se začíná vytvářet na počátku 19. století. Stojí za ním 

slavné spisovatelky a spolu s nimi vzdělaní muži, kteří si uvědomovali,  že ženě 
se nedostává v naší společnosti  dostatečného uznání. Právě díky práci těchto 
osobností se genderová problematika začala diskutovat a žena dostávala mnoho 
možností, které pro ni do té doby byly tabu. V dnešní době je problematika 
rovnosti zakotvena v zákonech, které diskriminaci žen zakazují a zároveň je 
zákonem stanovena pomoc ženám v případě nouze. Důležité také je,  že se 
problematika rovnosti  diskutuje i na mezinárodním poli a zároveň se zde 
vytvářejí mnohé dokumenty, které hrají pro rovnost velkou roli. Existují  ovšem 
také skupiny, kterým připadají  dnešní snahy o rovnoprávnost jako nedostatečné a 
kritizují téměř veškeré aspekty těchto snah. Doporučují  zásadní změny, které by 
podle nich rovnosti pomohly mnohem efektivněji.  Některé české feministky se 
dnes navíc obracejí  k západnímu feminismu, který obviňuje muže z útlaku žen. 
Podle mého názoru je třeba zkoumat,  co muži a ženy v české společnosti 
skutečně chtějí a co považují  za normální. Na datech některých výzkumů se 
snažím ukázat, že není zcela j isté,  zda tradiční postavení muže a ženy považuje 
nikoli bezvýznamná část české populace za tak pobuřující jako mnohé 
feministky.

Abstract
The Czech feminism started to constitute at the beginning of  the 

19th century. Some well-known woman writers as well as well-educated men 
were behind this movement.  They realized that woman was not appreciated 
enough in our society. Problems of gender started to be debated thanks to the 
work of these personalit ies.  Woman obtained a lot of  opportunities that were 
tabu for her till then. Nowadays equality is secured by law. It forbids 
discrimination of  women and ensures them support in need. It is also important 
that problems of  equality are debated internationally and many documents 
important for the equality are created. There exist some groups thatargue that 
today’s efforts for equality are deficient and critize nearly all their aspects. 
They recommend substantial modifications that could help equality become 
more effective. Moreover,  some Czech advocates of  feminism turn to the west 
feminism that blames men for oppression of women. In my opinion, it is 
important to search what men and women really want and what is in their vue 
normal in Czech society. I try to show on dates of  some researches that it is not 
sure whether not an insignificant part of  Czech society consider traditional 
status of man and woman so outrageous as many advocates of  feminism.
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1 .Úvod

V této práci se budu zabývat českým feminismem, který má svůj 

specifický počátek a vývoj. Přiblížím zde samotnou historii  českého feminismu, 

jeho nejdůležitější  osobnosti , současné právní zabezpečení rovnosti  a specifika, 

která jsou v naší společnosti  zakořeněná a na postavení k feminismu mají svůj 

vliv. Konkrétně jde o stereotypy, které jsou v naší společnosti  udržovány a 

samotný počátek feminismu, kdy ženy měly podporu u vzdělaných mužů. Je tedy 

otázkou, zda skutečně všichni v české společnosti  chtějí  narušit tradiční 

rozdělení rolí do takové míry, kterou žádají mnozí zastánci feministického hnutí 

nebo z d a je  spokojená se současným stavem a po velkých změnách netouží.

Právě tuto otázku, zda česká společnost žádá radikální změny v postavení 

ženy a muže v soukromé a veřejné sféře, se pokusím zodpovědět,  protože se 

domnívám, že dnešní dělba rolí většině mužů a žen vyhovuje. Jako metodu jsem 

zvolila sekundární analýzu dat. Využiji výzkumy, které sledují názory 

společnosti na feministické hnutí a postavení ženy ve společnosti .  Dále pak 

použiji l iteratury, která se zabývá historickým vývojem feministického hnutí, 

texty týkající se této problematiky v současnosti,  které jsou uveřejněny na 

internetových stránkách a texty týkající se právního zabezpečení.

2. Historie

Ještě než přejdu výhradně k českému feminismu, bych zde ráda přiblížila 

samotný počátek feministického hnutí ve světě. Vyberu pouze, podle mého 

názoru nejdůležitější  fakta, která se této problematiky týkají.

2.1. Kdy se feministické hnutí objevilo?

Feministické hnutí se objevilo během 18. století. Byla to doba expanzí, 

průmyslového rozvoje, reformních hnutí, důrazu filosofie na individuální 

svobodu a důrazu na vzdělání.  Jako jedny z nejvýznamnějších žen, které se 

snažily získat rovnoprávnost,  lze považovat sufražetky, které požadovaly volební 

právo. Jedněmi z prvních obhájkyň ženských práv byly Emma Willard a Frances 

Wright, které zastávaly právo žen na vzdělání. Hnutí se v západních zemích
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rozšiřovalo a stále více žen toužilo po rovnoprávnosti . V roce 1840 se konalo 

v Londýně Světové protiotrokářské shromáždění,  kde americká delegace 

zahrnovala také skupinu žen. [Freeman 1984: 533 - 535], Postupně se ženám 

dařilo získat uznání a také mnohá práva, možnost vzdělávat se, pracovat na 

pozicích, které byly dosud vyhrazeny pouze mužům. Jako první známku toho, že 

ženám se dostává určitého uznání lze považovat rok 1776. V tomto roce získaly 

ženy v New Jersey volební právo, ale za dalších 30 let bylo bohužel zrušeno. 

[www.feminismus.cz/his torie .shtml]. Další důležitá data uvádím v příloze na 

straně 4.

Důležitým aspektem je,  že se feministické hnutí začalo vnitřně dělit. 

Vznikaly různé typy a každý měl své požadavky a svá prohlášení,  přes to, že 

všichni stáli na stejném základě a požadavku, a tím byla rovnoprávnost žen s 

muži. Vznikl feminismus socialistický, marxistický, l iberální a radikální.  Tyto 

směry jsou nejčastěji  uváděny v li teratuře a ve slovnících, z toho důvodu je zde 

přiblížím.

Feminismus socialistický je založen na samotném přístupu autorit 

k rodině. Podle tohoto přístupu není důvod, aby žena zůstala vázána na 

soukromou sféru, protože dítě může být vychováváno i j iným způsobem než 

v privátní oblasti. Zastánce tohoto směru byl William Thompson. [Charvet 1982: 

48 - 51].

Marxistický přístup vychází z myšlenek Marxe a Engelse. Engels „uvádí 

jako zdroj útlaku žen jednak vyloučení z výrobního procesu, jednak jejich 

výlučné začlenění do sféry reprodukce“ [Elshtainová 1999: 245].

Liberální teorie byla aplikována na ženskou otázku Mary 

Wollstenecraftovou. Tvrdila,  že ženy jsou především lidské a racionální bytosti a 

ne sexuální symboly. Také J.J.Rousseau zastával tuto teorii . Podle něho žena 

musí být více než jen sexuální symbol a musí mít stejné svobodné postavení jako 

muž. [Charvet 1982: 6 - 115].

Zřejmě nejdiskutovanější  směr je feminismus radikální,  kde je jedním z 

ústředních témat napadání mužů. Tento směr byl rozvinutý hlavně v letech 1960

-  1970 a odmítá jakoukoliv sexuální přirozenost l idské bytosti. Hlavní
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představitelkou je Simone de Beauvoir, která zastává názor,  že žena má mít 

stejnou přirozenost jako muž a má být volnou a tvořivou bytostí.  [Charvet 1982: 

97 - 99],

V našich podmínkách nemá radikální přístup takové kořeny jako například 

v USA. Snahy jsou  u nás umírněné a napadání mužů a obviňování z útlaku žen 

zde není zcela běžnou záležitostí .  Vyskytují  se zde směry, které požadují 

rovnocenné postavení muže a ženy.

2.2. Neidůležitěiší  osobnosti  z počátků české ženské emancipace

Samotné počátky českých snah o zrovnoprávnění mužů a žen, které byly do 

jisté míry specifické, lze zasadit na počátek 19. století , a to díky M.D.Rettigové, 

která se proslavila svým kulinářským uměním a zároveň jako vlastenka 

[Osvaldová 2005]. Dále také díky Josefě Pedálové, která „byla první, kdo 

reagoval na citové a duševní potřeby žen“ [Neudorflová 1999: 19].

Důležitým prvkem ženské emancipace bylo vzdělání žen. Se snahou zlepšit 

tuto situaci můžeme spojit následující osobnosti . Svatava Amerlingová, která 

„otevřela svou vlastní dívčí školu a spolek pod názvem Výbor pro ženské 

vychování“ [Lenderová 1999, 239]. Marie Riegrová je  spojena se snahou o lepší 

vzdělání žen. „Od roku 1859 se paní Riegrová snažila založit  ženský vzdělávací 

spolek. Spolu s přáteli hodlala ženy seznámit s péčí o dítě, hygienou, 

psychologií,  etikou, estetikou, li teraturou.. .  U Riegrů se konaly neformální 

schůzky žen“ [Lenderová 1999: 232], Zajímavý je  její  postoj k feminismu 

západnímu: „považuje západoevropský požadavek emancipace ženy za odporující 

božskému řádu světa, ale snaží se zachránit  důstojnou existenci pro co nejvíce 

chudých dívek“ [Horská 1999: 115]. Dále také Karolína Světlá „je uvědomělou 

bojovnicí za ženskou emancipaci,  j íž vidí především v dosažení přístupu žen 

k vyššímu vzdělání“ [Horská 1999: 115]. Eliška Krásnohorská je velmi

významná osobnost, jej íž  snahy byly z velké části realizovány: „právě jí  se 

podaří neuvěřitelnou tvrdohlavostí  a navzdory výsměchům i pochybnostem ze 

všech stran prosadit  v Praze velkolepou akci ženského spolku „Minerva“ na 

založení dívčího gymnázia s maturitou, opravňující ke vstupu na vysokou školu,
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prvního v celém Rakousko -  Uhersku“ [Horská 1999: 95]. Myšlenka Amalie 

Čadové se týká vysokoškolského vzdělání žen. „K tomu, aby se ženám otevřely 

podobné možnosti  k zaměstnání,  jako měli muži, musely mít ženy možnost 

studovat na vysokých školách“ [Neudorflová 1999, 123]. Názor Bohuslavy 

Sokolové na společnost je následující:  „když matky vychovávají  dobře své děti, 

už jenom tím dělají společnosti  velkou službu. Je však třeba, aby tuto 

zodpovědnost rozšířily a uvědomily si, že je zapotřebí,  aby se účastnily také 

práce na rozvoji českého národa mimo domov (. . .)  důkladnější  vzdělání žen 

umožní cílevědomější práci pro rychlejší  rozvoj celého českého národa“ 

[Neudorflová 1999: 124],

Důležitou roli pro emancipaci českých žen sehrály spisovatelky, které se 

této problematice věnovaly. Jako jedny z nejdůležitějších je možné jmenovat 

Boženu Němcovou a Terézu Novákovou. Božena Němcová v otázce ženské 

emancipace sehrála důležitou roli. „Z hlediska ženského hnutí je podstatné, že 

byla první významnou českou ženou, která vědomě a odvážně hledala odpovědi 

na otázky týkající se nejen postavení ženy, ale i veřejných záležitostí  ( .. .)  byla 

první, kdo začal psát o těch problémech vztahů mezi mužem a ženou, o kterých 

se do té doby otevřeně nepsalo“ [Neudorflová 1999: 25 - 26], „mnohokrát 

zdůrazňovala,  že žena má být muži rovnocennou partnerkou (...) Velmi dobře si 

uvědomovala důležitost vzdělání“ [Osvaldová 2005], Teréza Nováková je také 

velmi významnou osobou v historii českého feminismu. Mnohdy se její  texty 

týkaly právě ženské problematiky: „věnovala své články i tehdy nejožehavějším 

problémům ženské existence, jako bylo například umělé přerušení těhotenství 

z j iných důvodů než zdravotních“ [Horská 1999: 104], „Uznávala rodinu jako 

nejcennější podstatu lidské společnosti , postrádala však dostatečné respektování 

individuality ženy v rodině, ve společnosti , a dokonce i v ženském hnut í“ 

[Neudorflová 1999: 208].

Důležitým prvkem je ochrana žen a podpora psychiky, aby ženy byly 

dostatečně silné. S tímto lze spojit Marii Červenkovou, která už možná není tak 

všeobecně známá, ale pro české ženy svůj význam jistě má: „soustředila se na 

práci týkající se ochrany mládeže, zvláště dívek (.. .)  Jedním z jej ích  cílů byla
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taková výchova dívek, aby byly odolnější v cizím prostředí a nestávaly se 

snadno obětí prost ituce“ [Neudorflová 1999: 49], Také Renata Tyršová zde hrála 

svou úlohu: „její význam tkví v její  práci odborné a vzdělávací,  a to jak ku 

prospěchu ženského pohlaví, tak celého národa“ [Neudorflová 1999: 135], Sama 

se snažila kontrolovat vývoj dívek při vzdělávání:  „pečlivě sledovala,  aby dívky 

na dívčích školách mohly vyrůstat vnitřně silné, samostatné a činorodé, aby měly 

pozitivní vztah ke svému národu“ [Neudorflová 1999: 140].

Důležitou roli v historii českého feminismus hraje nepochybně Vojtěch 

Náprstek, který založil Americký klub dam, kam zval k přednášení J.E.Purkyně, 

Petra Mužáka, Aloise Svojsíka, Miroslava Tyrše, později T.G.Masaryka, od 

poloviny šedesátých let začaly přednášet i ženy -  včetně Karoliny Světlé, Sofie 

Podlipské, Terézy Novákové a prvních českých lékařek Anny Bayerové (...) a 

Anny Honzákové [Osvaldová 2005]. Vojtěch Náprstek „zastával myšlenku, že 

pokud budou mít ženy dostatek času a možností rozvíjet svůj intelekt, bude 

z toho mít prospěch celá společnost“ [Osvaldová 2005],

3. Emancipační snahy u nás

Nyní popíši samotné počátky ženské emancipace v

Zmíním nejdůležitější  fáze z historie České republiky v

s ženskou emancipací a postupnou proměnu k dnešnímu stavu.

3.1. Začátky

Samotné počátky českých snah o zrovnoprávnění žen lze rozdělit do dvou

důležitých fází. Jako první se budu věnovat snaze žen o získání možnosti

vzdělávat se, čímž si chtěly vylepšit  svou pozici na pracovním trhu. V další fázi 

jde o získání volebního práva ženám.

Tak jako kdekoliv j inde na světě, i u nás ženy v dobách dřívějších 

zůstávaly doma s dětmi, je j ich  náplní života a povinností  bylo zachovat rod, 

nejlépe porodit alespoň jednoho syna, pokračovatele rodu a z financí,  které jí 

manžel poskytl , se musela starat o správný chod domácnosti  a teplo domova. 

Problém ale byl v nižších vrstvách, kde byly pro obživu příjmy nedostačující,

Českých zemích, 

souvislosti  právě
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což nutilo také ženy začít pracovat. Do takové situace se dostaly také ženy 

neprovdané. Vykonávaly práce jako pečovatelky, posluhovačky, vychovatelky, 

postupně se také začaly uplatňovat v textilním průmyslu a na méně náročných 

pozicích v zemědělství [Lenderová 1999: 253 - 254]. Zlom nastal v druhé 

polovině 19. století. „Neprovdaných žen, žen odkázaných jen  na sebe, přibývalo. 

Kromě služebných šlo hlavně o ženy ze středních vrstev. ( .. .)  Nutnost 

samostatné obživy je přivedla na trh práce, do profesí,  které byly tradičně 

vyhrazeny mužům“ [Lenderová 1999: 256], Během pár desítek let si stále více 

žen uvědomovalo potřebu možnosti  pracovat a v závislosti  na tomto faktu také 

potřebu možnosti studovat,  tím si své možnosti  rozšiřovat a vylepšit  postavení 

na pracovním trhu. Podíl ekonomicky aktivních žen se zvyšoval a potřeba 

vzdělání se stala stále intenzivnější.  Velmi důležitou roli hrál aspekt,  aby se 

ženám dostalo stejného vzdělání jako mužům, aby získaly stejné možnosti 

v přístupu k zaměstnání.  Obrovskou úlohu v této době sehrál spolek Minerva, 

který jako první založil dívčí gymnázium a zájem o studium byl nemalý. 

„Úspěch Minervy měl za následek zvýšený tlak žen na vládu, aby jim bylo 

zpřístupněno studium na chlapeckých vyšších školách a na univerzitě“ 

[Neudorflová 1999: 121]. Díky tlaku, který ženy vyvíjely v druhé polovině 19. 

století, začala vláda brzy ustupovat a ženám umožnila postupně studovat na 

školách, kde dosud mohly studovat pouze muži a škol, kde studovaly i ženy, 

stále přibývalo. „Nejprve povolila výjimečně úspěšným studentkám účast při 

vyučování na chlapeckých školách, zvláště gymnáziích (...) Od poloviny 90. let 

umožnila vláda několika absolventkám Minervy mimořádné studium na 

filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od konce století dokonce studium řádné 

| (...) vláda r. 1896 vydala zákon, j ímž v zásadě uznávala vzdělání žen lékařek, 

které svůj diplom získaly v cizině“ [Neudorflová 1999: 122], Od roku 1920 je 

rovnost mužů a žen zakotvena v Ústavě, což byl velmi důležitý krok pro dnešní 

postavení žen. V příloze na straně 4 - 6  uvádím nejdůležitější  spolky této doby.

V další etapě emancipačních snah si ženy začaly uvědomovat,  že pro 

rovnost je důležité také získat volební právo. Už ke konci 19. století se tento 

názor začal projevovat a ženy za dosažení tohoto práva začaly bojovat.  Bylo ho



u nás dosaženo v roce 1918, od této chvíle se ženy mohly voleb zúčastnit a 

vyjádřit v nich tak svůj názor.

3.2. Období meziválečné a komunistické

Po první světové válce se ženská emancipace do jisté  míry utlumila a 

nebyly zde takové snahy jako v samotných počátcích, i když zde byly dvě 

významné osobnosti -  M.Horáková a F.Plamínková. „Obě spojovala touha po 

emancipaci žen ve společnosti , ale na rozdíl od Plamínkové kladla Horáková 

důraz na rovnoprávnost žen v moderním duchu. Prosazovala,  aby ženy mohly 

dosáhnout profesionálního uplatnění, ale ne na úkor rodinného života“ 

[Osvaldová 2005]. Pavlína Horská vidí v první republice zlatý věk feminismu 

v Čechách, protože studovaných žen přibylo a měly mnohem více času než ty 

vdané a mohly se tedy stále vzdělávat a věnovat se veřejnému životu [Horská 

1999: 1 16 ].

Svou významnou roli pro dnešní postavení žen sehrál j istě  komunismus, 

který se nejen v Československé republice udržel desítky let a ovlivňoval zde 

životy lidí. Stát si dělal nároky na vše a nikdo neměl velké možnosti vyjádřit  se 

k určitému problému. „Komunistické elity sice oficiálně podporovaly ženskou 

emancipaci, ve skutečnosti  ale nikdy nevznesly žádné námitky proti tradičním 

předsocialistickým stereotypům -  spíše naopak. Tradiční rozdělení ženských a 

mužských rolí bylo režimem podporováno“ [Heitlingerová, A. 1998: 24 - 25 ]. 

Ve státech, kde vládla demokracie se stále feminismus volně rozšiřoval,  zatímco 

u nás byl po dlouhou dobu utlumen. Poté, co komunismus v Československu 

prohrál a začala doba demokratické vlády, možnost projevit  názor na postavení 

žen již existovala.  Byla zde i možnost utvářet organizace, které by se snažily 

prosadit své názory. Tato tendence se však ve velké míře v české společnosti 

neprojevila a názor na feministické ideály nebyl zrovna pozitivní.  Důležitou roli 

zde sehrálo postavení žen za samotného komunismu, které bylo, přes veškerou 

podporu tradičních rolí, specifické: „české ženy své rovnoprávné postavení 

s muži dostaly od státu tak říkajíc „darem“ jako součást polit ického programu 

socialismu (.. .)  Při těchto předpokladech se vcelku nelze divit tomu, ačkoliv je
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možné toho litovat, že česká společnost na feminismus po roce 1989 reagovala

odmítavě a povrchně“ [Nové ... 1999: 83].

Postupem času si mnoho žen uvědomovalo nerovné postavení ve 

společnosti a potřebu na tento fakt upozornit,  řešit ho. Po roce 1989 začaly 

vznikat organizace a upozorňovat stát na nerovnosti  mužů a žen. Je možné 

jmenovat například následující -  Gender a sociologie -  Sociologický ústav 

Akademie věd ČR s rokem vzniku 1990, Gender studies, o.p .s., který pořádal 

svůj první seminář v roce 1991, Asociace podnikatelek a manažerek s první 

konferencí v roce 1991, Ženský vzdělávací spolek Vesna působící po 

čtyřicetileté přestávce opět od roku 1991, Levicové kluby žen vznikly v roce 

1992, Demokratická alternativa s rokem vzniku 1993.

[www.feminismus.cz/organizace.shtml]. Tyto organizace mají svůj podíl na tom, 

že se problematika rovnosti mužů a žen stala aktuálním tématem a že je

předmětem mnoha výzkumu, na jejichž základě je možné do ji sté  míry zjistit, jak 

si ženy u nás ve skutečnosti  stojí.

4. Zákonodárství a jeho kritika

Nyní předložím dnešní stav právních úprav rovnosti  mužů a žen. Nejprve 

přiblížím právo mezinárodní, kterému se přizpůsobují  naše normy a

zákonodárství,  poté české instituce a texty, které mají rovnost zajistit  a 

analyzovat současný stav.

4.1. Dnešní právní zabezpečení rovnosti mužů a žen

Právě díky těm, kteří prosazovali  rovnoprávnost žen, se tato problematika 

stala velmi diskutovanou a díky tomu se mnohé záležitosti  promítly do právních 

úprav. Pro udržení rovnoprávnosti mužů a žen je bezpochyby zákonodárství 

velmi důležité. V současnosti  se v něm na tuto problematiku nezapomíná, věnuje 

se jí a mnohé aspekty upravuje a snaží se, aby byla rovnost dodržována a 

podporována.

Problematikou rovnosti mužů a žen, která je téměř všude ve světě aktuální, 

se zabývají mezinárodní organizace, které určují, jak  má být se ženami
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zacházeno v členských státech. Věnují se j í  mnohé mezinárodní úmluvy. Jako 

jedny z nejdůležitějších je možné jmenovat  požadavky v rámci Evropské unie. 

Požadují stejnou mzdu pro muže a ženy, rovné zacházení v přístupu 

k zaměstnání, vzdělání, stejné pracovní podmínky, sociální j istoty, zajištění 

bezpečnosti práce těhotných žen a žen kojících, upravuje také sexuální 

obtěžování [Gender studies 2004: 7]. Soupis směrnic uvádím v příloze na straně

6. Je dobré, že se touto problematikou komplexně zabývají  i mezinárodní 

organizace a požadují, aby členové s úmluvami souhlasily a hlavně, aby je 

následně ve svých státech zavedly do praxe, dodržovaly je a rovnost mužů a žen 

tak podporovaly a rozvíjely.

České zákonodárství přizpůsobuje své zákony mezinárodnímu poli. Jeden 

z nejdůležitějších zákonů je zákaz diskriminace. Bez tohoto zákonu by rovnost 

nemohla být nikdy zajištěna. V České republice je  diskriminace zakázána, a to 

z jakéhokoliv důvodu - pohlaví, rodinného stavu, mateřství,  věku, ale také 

národnosti, náboženského vyznání,  polit ického smýšlení.  Zákony stanoví,  že 

nemá docházet k žádné diskriminaci v přístupu k zaměstnání,  že ženy mají mít 

stejné podmínky v práci jako muži, ať už jde o zaměstnanecké výhody, plat nebo 

dovolenou. Jako diskriminační chování je u nás považováno také vyvolávání 

nátlaku, podněcování a navádění k diskriminačnímu chování,  dále se považuje za 

diskriminaci také sexuální obtěžování.  [Práce...]. Je velmi pozitivní,  že na tento 

problém zákon nezapomíná, protože právě ženy se mnohdy stávají terčem 

takových praktik.

4.2. Přístup k zaměstnání

Zeny mají státem zaručenou ochranu v přístupu k zaměstnání.  Jsou 

zákonem chráněny před těžkými pracemi, a to nejen v těhotenství.  Tuto 

problematiku zákon upravuje následovně: „Zeny nesmějí být zaměstnávány 

pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol (...) Ženy 

nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují je j ich  mateřství. 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště,  které jsou 

zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého
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měsíce po porodu. Těhotná žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které 

podle lékařského posudku ohrožují  je jí  těhotenství ze zdravotních příčin tkvících 

v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí, a matce do konce devátého 

měsíce po porodu“ [Práce...].  U prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení 

tunelů a štol jsou stanoveny výjimky, při kterých žena může tuto činnost 

vykonávat, uvádím je  v příloze na straně 7.

Za zákony genderově zaměřené se považují  i ty, které se týkají  sociálního 

zabezpečení ženy v mateřství a dalších náhlých událostí  (nezaměstnanost,  

důchod, úmrtí manžela),  kdy si žena nemůže sama pomoci. Seznam zákonů České 

republiky, které zabezpečují  genderovou rovnost uvádím v příloze na straně 7 -

9.

Je zřejmé, že problematika rovnosti  mezi muži a ženami není ignorována, 

ale že s e j í  věnuje legislativa, která je pro tuto oblast velmi důležitá.  Ženy jsou 

pod ochranou, zákon přikazuje rovné zacházení v zaměstnání,  je uzákoněno, že 

nemohou vykonávat těžké fyzické práce, dostává se jim zabezpečení v mateřství 

a stát chrání zdraví jejich i dítěte. V příloze na straně 9 jsou uvedeny konkrétní 

povinnosti zaměstnavatele týkající se rovného zacházení.

4.3. Důležité instituce zabezpečující rovnost

Podstatnou roli pro rovnost mužů a žen hrají jednotl ivé instituce v rámci 

České republiky. Jako hlavní je možné jmenovat následující:  Rada vlády pro 

rovné příležitosti žen a mužů -  poradní orgán vlády (od roku 2001), Rada vlády 

pro lidská práva -  Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen -  poradní 

orgán vlády (od roku 1998), Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a 

rovné příležitosti (od července 2002), Český statistický úřad, krajské, obecní, 

městské úřady, odbory, zaměstnavatelské svazy, nestátní neziskové organizace, 

dále na každém ministerstvu od 1.1.2002 pracuje minimálně 1 pracovník, do 

jehož pracovní náplně patří problematika rovnosti  mužů a žen v oblasti věcné 

působnosti resortu [Legislativní. ..].  Obsah práce Rady vlády pro rovné 

příležitosti je  uveden v příloze na straně 10. Samotná ministerstva přijímají 

opatření, aby bylo se ženami rovně zacházeno. Jedna z nejdůležitě jších institucí
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je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má tuto problematiku na starosti, 

musí se j í zabývat a řešit j i ,  samozřejmě ne zcela samostatně, ale v součinnosti 

s ostatními ministerstvy a dalšími organizacemi. Postavení MPSV v této 

problematice stanovuje usnesení vlády následovně: „Na základě usnesení vlády 

č. 6/98 je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pověřeno mimořádnou 

kompetencí, a to koordinovat vnitrostátní politiku týkající se postavení žen 

ve společnosti; ostatní ministerstva jsou povinna poskytovat mu potřebnou 

součinnost. Všem ministerstvům je zároveň uloženo spolupracovat s nevládními 

organizacemi žen (...) MPSV ČR pak navíc - prostřednictvím koordinačního 

oprávnění - vede ostatní ministerstva k tomu, aby v rámci své věcné politiky 

systematicky, cíleně a efektivně přispívala k rozvoji rovných příležitostí mužů 

a žen“ [Postavení.. .,  zvýrazněné písmo v originále].

Pro podporu dodržování rovnosti  jsou sepisovány mnohé texty, které 

analyzují současnou situaci,  hodnotí se v nich postupy a dodržování priorit  při 

prosazování rovnosti . Touto problematikou se pravidelně zabývají  tzv. Souhrnné 

zprávy o plnění priorit,  které sledují tyto aspekty: „Prosazování principů 

rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády (...) Právní zabezpečení 

předpokladů rovnosti žen a mužů a zvyšování úrovně právního vědomí (...) 

Zajištění rovných příležitostí  žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě (...) 

Vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy 

rodiny (...) Zohledňování žen z hlediska je j ich  reprodukční funkce a 

fyziologických odlišností (...) Potlačování násilí páchaného na ženách (...) 

Sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení 

žen a mužů“ [Aktuální. ..].  Je zde tedy vidět i kontrola toho, zda nedochází 

k porušení norem, které se týkají  rovnosti mužů a žen. To je velmi důležitý 

aspekt, protože bez kontrol bychom měli pouze psané zákony, které v praxi 

nikdo nedodržuje.

Na problematiku rovnosti  není v našem státě zapomínáno, řada institucí se 

ji věnuje, pomáhá při vytváření norem a kontroluje je j ich  dodržování v praxi. Je 

velmi pozitivní, že zájem o tuto problematiku není utlumen, i když mnozí,  jak
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uvidíme v následující části,  se o popření snah státu snaží a označují je za 

nedokonalé.

5. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a 

mužů
I přes mnohé zákony, které požadují rovné zacházení jsou  tací, kterým se 

to zdá nedostatečné a požadují větší a dokonalejší  snahy. Existuje samotný text, 

který se tímto problémem zabývá a snaží se upozornit  na nedokonalé prosazování 

rovných příležitostí  a doporučují  opatření, která by rovnosti  mužů a žen pomohla 

efektivněji. Tímto dokumentem je Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a 

rovných příležitostí žen a mužů. Text analyzuje současné snahy o 

zrovnoprávnění žen a mužů a upozorňuje na nedostatky. „Stínovou zprávu 

vypracovali společně zástupkyně a zástupci nevládního sektoru a akademické 

sféry jako alternativu k vládní Souhrnné zprávě o plnění priorit a postupů při 

prosazování rovných příležitostí  žen a mužů,, [Stínová, 7].

5.1. Kritika vládních snaht.

Zpráva se zabývá aspekty, které téměř kopírují  kapitoly ze Souhrnných 

zpráv. Jsou následující:  postupy a priority vlády, zabezpečení polit iky rovného 

zacházení s muži a ženami, právní rámec podpory rovnosti ,  ženy 

' v rozhodovacích a na vysokých pozicích, zajištění rovného zacházení v přístupu 

k ekonomické aktivitě,  násilí na ženách, rovnost mužů a žen v oblasti vědy a 

výzkumu, na Ministerstvu školství a zdravotnictví,  přístup státu k nevládním 

organizacím [Stínová, 6 -5], Chtějí zde ukázat,  že zásahy vlády jsou

nedostatečné, nedokonalé a neefektivní a navrhnout lepší řešení,  která by aktivně 

a úspěšně tuto problematiku řešila. Vládu kritizují  za to, že zatím nemá žádnou 

ucelenou koncepci v problematice rovnosti  mužů a žen [Stínová, 10].

Kritizují téměř veškeré snahy státu a na všem hledají  nedokonalosti.  Na 

krajské úrovni nevidí žádné snahy pro podporu rovnosti . Říkají,  že i přes 

uzákoněný zákaz jakékoliv  diskriminace (z hlediska pohlaví),  se stále vyskytují 

případy, kdy je se ženou nerovně zacházeno a žádné sankce přesto nepřicházejí.
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Úřady práce považují  za velmi důležité,  ovšem nelíbí se j im, že právě sankce za 

diskriminaci se uplatňují  jen velmi zřídka.

Dále kritizují vládou ustanovené organizace, hovoří zde hlavně o Radě 

vlády pro rovné příležitosti  mužů a žen, která „je stálým poradním orgánem 

vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí  pro ženy a muže. Rada připravuje 

návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných př ílež itostí“ [Stínová, 21]. 

Důvodem kritiky je,  že tam nefigurují  žádní odborníci na genderovou 

problematiku.

Upozorňují , že se klade velmi malý důraz na neziskové organizace: „jejich 

připomínky a kritiky jsou nezřídka odbyty formulacemi typu: „Nestátní

neziskové organizace poskyt ly  řadu námětů na další  opatření  v prosazování  

rovnosti žen a mužů, z nichž část si vyžádá náročnější  projednání  s ostatními  

resorty a odbornými pracovišt i  a nelze j e j  časově realizovat do doby předložení  

tohoto materiálu vládě, náměty však budou předmětem budoucího jednání.  ““ 

[Stínová, 18, kurzíva v originále].

Mají pocit, že veřejnost je nedostatečně informovaná o diskriminaci žen, 

považují to za zásadní problém a tvrdí, že se musí vytvořit  větší  t lak na 

veřejnost. Problém vidí také v samotném nezájmu žen o řešení situace, čemuž by 

mohl pomoci samotný stát díky motivacím pro vytváření například profesních 

ženských organizací.  Kritizují,  že věda a výzkum se genderovou problematikou 

zabývá jen  velmi málo, pokud vůbec a doporučují  větší  zájem, což by mohlo vést 

k upozornění na mnohé problémy a hlavně by to mohlo zvýšit  zájem veřejnosti.

Kritizují samotné Souhrnné zprávy vlády, je j ich  nedokonalost  a absolutní 

nedostatečnost v problematice rovného zacházení.  Uvádí příklad: „Ve zprávě za 

rok 2001 se také píše o nízkém zájmu žen především o funkce ředitelů/ek 

resortních institucí; Zpráva se už ale vůbec nenamáhá ani objasnit  tyto příčiny, 

ani navrhnout opatření,  které by ženy motivovalo hlásit se na vedoucí místa“ 

[Stínová, 54].
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5.2. Doporučení pro zefektivnění snah o rovnoprávnost

S ohledem na nedokonalost zásahů státu do problematiky rovného 

zacházení autoři Stínové zprávy doporučují  vládě, aby zájem o genderovou 

problematiku zvýšila a hlavně, aby se veškeré zásahy státu staly efektivnější . 

Podle nich je nutné „diskutovat (...) zabezpečení politiky rovnosti  mužů a žen 

(...) sledovat nejen pokrok (...) ale i proces implementace jednotl ivých  opatření 

(...) stanovit  genderově senzitivní cíle a indikátory“ [Stínová, 19]. Dále 

doporučují  „vytvoření ministerstva pro rovnost mužů a žen (...) zřízení odborů 

pro rovnost“ [Stínová, 32], Pro legislativní zajištění rovnosti  považují  za velmi 

vhodný dokument Souhrnnou zprávu o plnění priorit,  která by měla obsahovat 

směrnice dalšího rozvoje koncepce [Stínová, 47]. Požadují také velké změny 

v přístupu k neziskovým organizacím. Chtějí, aby resorty vypracovaly vlastní 

koncepce pro spolupráci s neziskovými ženskými organizacemi, a aby tyto 

organizace byly financovány ze státního rozpočtu [Stínová, 116].

Některá doporučení ze Stínové zprávy jsou jistě na místě,  protože tato 

problematika je stále aktuální a měla by aktuální zůstat,  aby nedošlo ke zhoršení 

stavu, a aby bylo možné odhalit diskriminační chování a přijí t  na nedokonalosti  

například v přístupu k zaměstnání.  Mnohdy se objevují  diskriminační inzeráty, 

během přijímacího řízení se zjišťuje rodinný stav ženy, což je  nutné kontrolovat 

a odstranit. Musíme se ale zamyslet,  zda problematika genderu je u nás tak 

rozšířená a pro lidi v naší společnosti  podstatná a palčivá, aby došlo k vytvoření 

zvláštního ministerstva pro tuto problematiku. Kontrolní činnost zastává již 

zmíněné MPSV ve spolupráci s ostatními, pomáhají také mnohé organizace. Už 

také samotné firmy mají větší  zájem o tuto problematiku, což ukázal průzkum, 

který provedla Gender studies: „Dvě třetiny firem uvedly zájem o to přispět ke 

změně některých problematických aspektů postavení žen v české společnosti (v 

rámci společensky prospěšných či PR aktivit).  (...) největší  zájem vzbuzují  

témata vztahující se k profesní a pracovní realizaci žen: diskriminace žen při 

hledání zaměstnání,  platová diskriminace žen, návrat do práce po mateřské 

dovolené a nerovné podmínky při kariérním růstu“ [Jak...].
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6. Proměna feminismu

Jak je možné vidět,  autoři Stínové zprávy stát za jeho nedokonalá a 

nedostatečná opatření kritizují  a požadují mnohem víc, než dnešní zákony 

upravují. V české společnosti  můžeme dnes v některých organizacích pro 

zrovnoprávnění muže a ženy pozorovat znaky, které jsou typické pro západní 

radikální feminismus -  například obviňování muže, snaha o úplné narušení 

tradice, které se odráží právě v dnešní snaze o prosazování  rovnosti  a kritice 

státních opatření. Jako příklad může sloužit skupina 8. března (dnes 

Anarchofeministická skupina), které se nelíbí tradiční rozdělení rolí. Tvrdí,  že 

„Žijeme v sytému založeném na nerovnosti a vykořisťování“ [Prohlášení.. .].  

Podrobněji o této skupině v příloze na straně 10 - 11. Ovšem velmi důležitý 

aspekt, na který nesmíme zapomínat,  je,  že v naší společnosti  má feminismus 

jiný základ než v mnohých západních zemích a tradice je  zde zřejmě mnohem víc 

zakořeněná a udržovaná muži i ženami.

Příčiny tohoto stavu vidím ve dvou základních aspektech české 

společnosti,  které dodnes podle mého názoru utvářejí vztah k feministickému 

hnutí. Jak se snažím ukázat níže, prvním důležitým specifikem jsou samotné 

kořeny českého feminismu, kdy na straně žen stáli také mnozí muži a vzájemnou 

spoluprací se ženy dostaly k mnohému, co dosud měly zakázané. Feminismus 

v té době byl považován spíše za hnutí bojující za uznání ženy. „V pozadí 

ženského emancipačního snažení od počátku do současnosti  bylo a je uznání 

společenské prestiže a docenění ženské role ve společnosti ,  respektive její  

akceptace jako hodnotné a oceňované“ [Osvaldová 2004: 41]. Současný

feminismus mnohdy sám sebe přetváří a ke svému počátku už vzhlíží jen málo. 

Jako druhý aspekt je možné jmenovat  konzervativní přístup české společnosti 

k postavení mužů a žen, díky kterému většina naší společnosti  netouží po 

radikálních změnách a tyto stereotypy nejsou většině lidem na obtíž,  jak  mnohé 

organizace tvrdí a chtějí tuto přirozenost narušit . Nyní tato dvě specifika 

rozeberu podrobněji.
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7. Muži na straně žen

V této části poukáži na specifické počátky českého feminismu, kdy ženy 

našly podporu u vzdělaných mužů a díky spolupráci s nimi se ženám dostalo 

mnohých práv a uznání. Uvedu několik nej významnějších mužů z historie,  kteří 

stáli na straně žen.

7.1. Nejdůležitější  osobnosti

V počátku českého feministického hnutí si ženy našly oporu u vzdělaných 

mužů, kteří si uvědomovali,  že ženy mají oproti nim j is tou nevýhodu ve sféře 

veřejné a navíc se jim nedostává ze strany mužů dostatečného uznání za jejich 

činnost v soukromé sféře. „České ženy měly velkou výhodu, možná i štěstí 

v tom, že od počátku nacházely značnou oporu pro své úsilí  u řady vzdělaných 

mužů (.. .) Byli si vědomi, že ženy neměly ani minimální možnosti  k rozvoji 

svých intelektuálních a odborných schopností , a že většině žen se ani nedostalo 

spravedlivého stupně úcty za veškerou práci, kterou pro rodinu vykonávaly (...) 

Míra, v níž se po celé 19. století rozvíjela spolupráce mezi českými ženami a 

osvícenými muži, byla unikátním jevem v celé Evropě. České ženy byly hrdé na 

to, že jejich hnutí nemá protimužský charakter.  Přes veškerá zklamání české 

ženské hnutí po celé 19. století stavělo na předpokladu, že úzká spolupráce 

s muži je nejen žádoucí, ale i možná. Dalším výrazným rysem je skutečnost, že 

hnutí (...) bylo spojeno s potřebami českého národa jako celku“ [Neudorflová 

1999: 10]. Mezi nejvýznamnější muže, kteří pomohli ženskému hnutí patří Karl 

Slavoj Amerling, který pomohl ženskému školství v počátcích a „způsobil,  že si 

ženy uvědomily své vlastní postavení a problémy, které se j ich bezprostředně 

týkaly, jak  v rodině, tak ve společnosti“ [Lenderová 1999: 237]. Dále Vojtěch 

Náprstek, který pobýval určitý čas ve Spojených státech amerických, kde se 

seznámil s feminismem a po návratu do Čech některé ideje přenesl do našich 

podmínek a ženám v prosazování zájmů pomáhal. Také František Palacký stál na 

straně žen: „byl t ichým příznivcem ženské emancipace a podporoval práci žen 

všude tam, kde se je j ich  činnost týkala prospěchu českého národa (...) měl od 

mládí o ženách vysoké mínění“ [Neudorflová 1999: 47], Mezi další zastánce
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patřil T G. Masaryk: „formuloval svůj „moderní názor na ženu“ (...) své úvahy o 

postavení ženy v rodině a ve veřejném životě,  přesvědčení,  že muž a žena jsou si 

rovni a že není otázky ženské, jako není otázky jen mužské: existuje otázka 

společnost i“ [Společnost.. . 1999: 45], „Paragraf  106 pozdější  Ústavy

Československé republiky, kde bylo stanoveno, že žena je  rovnoprávná s muži, 

vznikl z jeho popudu“ [Osvaldová 2005], Mezi další zastánce patřili Karel 

Adámek, J.Herold, E. Engel,  kteří podporovali  v říšské radě ve Vídni ženské 

vyšší vzdělání [Neudorflová 1999: 121], Na založení první dívčí průmyslové 

školy se také podílelo několik mužů.

Ženy s podporou mužů získaly mnoho možností . Při je j ich  činnosti je muži 

podporovali,  stáli při zakládání škol, pomáhali  při tvorbě studijních programů. 

Ženy v české společnosti  jsou na tom dnes mnohem lépe než tomu bylo před 100 

lety. Běžné je,  že se vzdělávají  na těch nejprestižnějších školách, jsou zde 

uznávány jako rovnocenné s mužskými protějšky, chodí do zaměstnání,  mohou 

pracovat v mnoha odvětvích na mnoha pozicích a mají možnost dojít  až do 

vysokých postů v mnoha firmách. Mnohdy ženy naleznou podporu u svých mužů, 

což ukazuje Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce, kam byla 

zařazena otázka, co nejvíce pomáhá lidem při harmonizaci rodinného a osobního 

života. Ženy uvedly jako nejčastější  příčinu, asi v 62%, že je to ochota partnera 

převzít celou zodpovědnost za chod domácnosti  a v 50% je to ochota partnera 

podělit se zásadním způsobem o péči o dítě a další členy [Křížková, A., Hašková

H., 2003: 25], Ženy u nás nejsou tak aktivní v boji za rovnoprávnost jako 

například v USA, kde jsou kořeny radikálního feminismu, který byl „spojen s 

alternativním kulturním hnutím šedesátých let, protestními akcemi během války 

ve Vietnamu a polit ikou ve Spojených s tátech“ [Feminismus].

7.2. Uznání žen

Jak je  vidět, ženy měly v počátcích svého boje o zrovnoprávnění v mužích 

velké zastánce. Počátky českého feminismu byly j iné než v západních zemích a 

současné hnutí se k začátkům obrací jen  velmi málo. Zakladatelky by byly asi 

velmi překvapeny, jak  moc se změnily je j ich  ideály. Svých cílů dosáhly, třebaže
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to bylo s odstupem času, ale je jich ideály se naplnění dočkaly. V posledních 

letech je nahradily ženy, které se obracejí k západnímu feminismu, který je 

v mnohých aspektech radikálnější  a muže obviňuje z obrovského útlaku a toho, 

že je tlačí být v domácnosti  a starat se o děti.

Důležité je zmínit , že ženy se v soukromé sféře osvědčily a setrvávají  zde 

už po několik století, tak jako muži ve sféře veřejné. Je otázkou, zda toto, ve 

většině případů, fungující tradiční rozdělení rolí narušit,  zda by to tak nemělo 

zůstat i nadále. Můžeme zde zvážit citové a emocionální založení žen, které je 

podle mne u žen větší  než u mužů, což by mohlo přispět tomu, že by se tradiční 

rozdělení rolí nemělo zcela narušit. Je také důležité si zde uvědomit, co pro ženy 

učinily zakladatelky feminismu, že je j im umožněno studovat na vysokých 

školách a dosáhnout úspěchu, že alespoň částečně je  narušeno zcela tradiční 

postavení ženy v domácnosti ,  že být v domácnosti  pro ženy dnes není jediná 

možná cesta životem. Zeny jsou dnes přece jen  muži uznávány mnohem více než 

tomu bylo před dvěma stoletími.

8. Tradice české společnosti zachována

Je samozřejmé, že ne všechny organizace bojující  za práva žen mají ve 

svém programu napadání mužů a prosazování toho, co by narušilo tradiční 

postavení obou pohlaví, ale pouze chtějí, aby nedocházelo k diskriminaci a aby 

byla rovnost mužů a žen zajištěna ve všech oblastech života v soukromé i 

veřejné sféře (zde lze jmenovat  například Český svaz žen, Gender studies, 

Demokratická alternativa, organizace a jej ich charakterist iku uvádím v příloze 

na straně 11 - 12). Existují  ale skupiny (jistě i jednotl ivci) ,  kterým se nelíbí nic 

ze současného stavu, například j iž  zmíněná Anarchofeminis tická skupina. Chtějí 

narušit tradiční postavení a to i přes to, že se může zdát, že o to česká 

společnost nejeví takový zájem.

Díky výzkumům, které se problematikou genderu v poslední době 

intenzivně zabývají a snaží se odhalit,  jak je se ženami zacházeno ve skutečnosti  

a upozornit na některé nedostatky, můžeme zjistit,  jak  naše společnost vidí 

dnešní situaci. Pokud se podíváme na realizované výzkumy, dozvíme se, že
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v české společnosti  tradiční rozdělení rolí funguje a mnoho žen s tímto 

postavením nemá problém a nejeví tak velký zájem o překonání tradice.

V této části práce upozorním na udržování tradičního postavení muže a 

ženy v naší společnosti.  Poukážu, že rodinu považuje za důležitou většina žen ve 

všech věkových kategoriích a pro muže má větší důležitost práce než pro ženy. 

Předložím, jak  vidí muži a ženy své možnosti. Dále ukáži přístup populace 

k organizacím, které se na prosazování rovnosti  podílí  a také možnosti 

harmonizace rodiny a práce. V závěru kapitoly upozorním na jistá pozitivní 

specifika zaměstnanosti  českých žen.

8.1. Význam rodiny a práce

Důležitost rodiny a práce pro muže a ženy v jednotl ivých věkových

kategoriích ukazuje následující tabulka.

(údaje jsou v přibližných procentech)

100 
80 
60 
40 
20 
o

muž 15 žena muž 30 žena muž 45 žena muž žena 
-2 9  15 - 29 - 44 30 - 44 - 59 45 - 59 60+ 60+

Zdroj: Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce

Tradiční postavení můžeme vidět ze strany mužů, kteří považují  za velmi 

podstatnou svou práci. Aspekt,  že práce je  prostředek finančního zajištění, je  

velmi důležitý pro více než 80% mužů [Křížková, A., Hašková H., 2003: 8], „pro 

muže je  práce nejdůležitější ve věkové kategorii mezi 33 a 44 lety (...) v této 

době je  zejména důležitý jejich finanční přínos do rodinného rozpočtu, což se 

projevuje právě ve významu hodnoty práce pro život mužů v době, kdy jsou na 

rodinný rozpočet kladeny vysoké finanční nároky související s dorůstajícími 

dětmi“ [Křížková, A., Hašková H., 2003: 5], Zde vidím tradiční rozdělení

činnosti,  které je  v české společnosti  stále zakotveno a není tak problematické.
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Žena se stará o rodinu a domácnost  a muž na sebe bere zodpovědnost  živitele a 

tuto pozici se snaží zas távat  co nejlépe. Na základě podpory t radičních rolí  se 

domnívám, že t radiční  postavení mužů a žen u nás funguje a není považováno 

společností  za špatné a není tedy potřeba ho radikálně měnit,  jak  by si mnohé 

feministky přály.

8.1.1. Nutné je ale uvést,  že většina z nás uvádí,  že rovnost  je potřebná a 

považují  j i  za důležitý aspekt života.  Graf,  který ukazuje důležitost  rovnosti  

následuje.

Postoje k rovným příležitostem

Každý člověk, muž i žena, by mel mít 
zaměstnáni, které by mu zajistilo soběstačnost a 

nezávislost

Jak muži, tak ženy by měli být zastoupeni 
v  řídicích a rozhodovacích orgánech a radách, 

které zřizuje stát, sněmovna či senát

Domácí práce by měly být rozděleny tak. aby 
muž i žena měli stejné volného času na 

iitl(iuciiiuk a zábavu

Muži i ženy by méli věnovat stejné výchově a 
péči o déti

Muži i ženy by méli mít stejnou šanci získat po 
rozvodu dítě do své péče

Vláda by pracovala lépe, kdyby v ní byly také 
ženy

Pri výberu do vedoucích pozic by melo mít při 
stejné kvalifikaci přednost podhodnocené 

pohlaví

] Rozhodné souhlasí o Spise souitlast □ Spiše nesouhlasí □ Rozhodné nesouhlasil

Zdroj: Výzkum veřejného mínění o rovnost i  mužů a žen (duben 2002)

24



8.1.2. Pro doplnění přikládám také graf  důležitosti  rodiny, dětí a práce (bez 

věkových kategorií).

(údaje jsou v přibližných procentech)

Zdroj:  Výzkum veřejného mínění o 

rovnosti  mužů a žen (duben 2002)

Zeny berou svou povinnost vychovávat děti jako přirozenou věc a muž si 

uvědomuje svou pozici živitele rodiny. Jak vidíme v grafu, pro ženy je  rodina 

velmi důležitá téměř v 90% případů a děti přibližně v 82%, tato čísla jsou u 

mužů o něco nižší - rodina je  pro ně velmi důležitá v 81% případech a děti 

v necelých 70%, naopak pro více mužů představuje práce důležitější  životní 

aspekt než pro ženy [TNS Factum 2002], Můžeme tedy vidět stereotypy, na které 

některé feministky upozorňují a označují je  za určitý druh předsudků, které ale 

v české společnosti  přetrvávají  a obě pohlaví přisuzují  větší  důležitost právě 

tomu, co je  tradiční. Nutné je  ale uvést,  že by ženy uvítaly o něco větší podíl 

mužů na domácích činnostech [Křížková, A., Hašková H., 2003: 32], Je 

zjednodušující tvrdit, že většině českých žen jde  o to zcela narušit  tradici -  muži 

patří sféra veřejná a ženě soukromá, ocenily by jen  malou úpravu, což neobnáší 

obviňování mužů z útlaku. Feminismus západního typu v české společnosti 

zřejmě v současné době nezíská většinu populace na svou stranu.

Právě ve faktu, že pro ženy je  rodina o něco důležitější  než pro muže 

můžeme vidět důvod toho, že jej ich ochota věnovat se rodině je  vyšší než u 

mužů, což tradiční postavení podporuje. Samy považují  fungující rodinu za 

důležitý aspekt života a chtějí,  aby právě jejich rodina harmonicky fungovala. 

Tomuto faktu přispívá i následující citát: „V našich zemích jsou ženy tradičně 

loajálnější  ke své rodině a k dětem než muži“ [Nové... 1999: 149],
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Důležité je zmínit ,  jaká  je u nás real i ta  a jak  zde ve skutečnost i  rodiny 

fungují. „V české společnost i  nadále převládá model ženy plnící povinnost i  

k dětem a rodině v souběhu s výkonem povinnost í  p lynoucích z výkonu 

zaměstnání.  Pře trvává díky celospolečensky uznávanému významu rodiny jako 

základního prvku společnost i  jak  z hlediska sociálního,  tak i ekonomického. 

Měnící se vnější  ekonomické prostřed í  ovlivňuje  i vz tahy uvni tř  rodin a je j ich  

postavení z hlediska sociální diferenciace . Stále zřetelněj i  se prosazuje  vědomí 

primární odpovědnosti  členů rodiny za je j í  sociální  a ekonomickou prosper i tu“ 

[Národní].  Viděli  j sme,  že pro muže je  práce důleži tě jš í  než pro ženu a pro ni 

zase důležitější  rodina. Nyní vidíme, že tradiční  model v české společnost i  stále 

existuje a převládá, ovšem s tím, že žena kromě své ustálené pozice v soukromé 

sféře se k tomu ješ tě  uplatňuje  v zaměstnání.

8.2. Možnosti  mužů a žen

V následujíc í  tabulce je  uvedeno jak  populace vidí možnost i  mužů a žen v 

několika ž ivotních aspektech.

(údaje jsou  v procentech)

Zdroj: Výzkum veřejného mínění o rovnost i  mužů a žen (duben 2002)

Pro představu, jak nahlíží  naše společnost  na tradiční rozdělení  rolí,  dnes 

už ale ne tak zásadní jako dříve, je možné uvést následující.  Za velmi důležitý 

prvek pro postavení žen v české společnost i  můžeme považovat  j iž  zmíněnou
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tradici a její  udržování.  Ženě je přisuzováno místo ve sféře soukromé a muži 

patří sféra veřejná. Toto rozdělení se pak odráží i na znevýhodňování 

jednotlivého pohlaví,  což si lidé sami uvědomují.  „Zatímco žena je jednoznačně 

zvýhodňována při rozvodovém řízení lepšími šancemi získat dítě, muž má 

výrazně lepší možnost, pokud jde o odměňování a získávání práce“ [TNS Factum 

2002], Z uvedeného grafu vyplývá, že 74,5% lidí si myslí , že žena je zvýhodněna 

při rozvodových řízeních, které rozhodují o péči o dítě, 67,1% se domnívá, že 

muži mají větší šanci mít za stejnou práci stejný plat a 54,4% si myslí,  že muži 

mají větší šanci získat práci odpovídající kvalifikaci a schopnostem [TNS 

Factum 2002], Z toho tedy plyne, že o nerovnosti můžeme mluvit u obou pohlaví 

a nelze hovořit  jen  o diskriminaci žen, pokud je znevýhodňován také muž.

8.2.1. V následující tabulce uvádím, zda si muži a ženy myslí , že by žena měla 

být upřednostňována v oblasti,  kde má dosud malé zastoupení.  Jde o osoby z MV 

ČR.

ženy muži
ano žena má být upřednostněna 36,2 23,9
ne nemá být upřednostněna 46,6 73,9
nevím 17,2 2,2

Zdroj: Plnění opatření Ministerstva vnitra České republiky při prosazování 

rovnosti žen a mužů v roce 2005

Většina mužů a žen z MV ČR se domnívá, že žena by neměla být 

upřednostňována v oblastech, kde dosud měla malé zastoupení.  Jak vidíme 

v tabulce, tak i většina žen je toho názoru. Můžeme tedy vyslovit  hypotézu, že 

ženy nechtějí,  aby byly preferovány v určitých funkcích, ve kterých doposud 

nejsou moc zastoupeny, ale jde j im zřejmě čistě jen  o rovné šance. Nechtějí  být 

nasazovány do určitých funkcí nepřirozeným a umělým způsobem. Otázkou je, 

zda by se nám takové výsledky ukázaly i v j iných oblastech a nejen na MV ČR.
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8.3.Vvznam organizací pro českou společnost v oblasti  rovnosti

Důležitým aspektem pro českou společnost je pohled na organizace a 

osobnosti označované jako zastánci feministického hnutí , které prosazují 

rovnoprávnost.

8.3.1. Užitečnost a neužitečnost ukazuje následující tabulka.

nevládní  o rgan iz ace  a nadace  UŽITEČNÉ 

nev ládní  o rgan iz ace  a nadace  N EU Ž IT EČ N É  

osobnos t i  označ ov a né  jako  zas tánc i  f em in is t i c k ého  hnut í  

UŽITEČNÉ

osobnost i  o z n a č ov a né  ja ko  z as tá nc i  fe m in is t i c ké ho  hnutí  

NEUŽITEČNÉ

Zdroj: Výzkum veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002)

Významná část české populace považuje osoby označované za zastánce 

feministického hnutí za zbytečné, což můžeme chápat jako odraz negativního 

vnímání samotného feminismu. Větší váhu těmto lidem ale přisuzují  ženy než 

muži. Muži i ženy považují  za užitečnější  v prosazování rovnosti  nevládní 

organizace a nadace, j imž opět ženy přisuzují větší význam než muži.

8.4. Harmonie osobního a pracovního života

V následující tabulce jsou uvedeny aktéři a důležitost,  kterou jim přisuzují 

muži a ženy v oblasti harmonizace osobního a pracovního života.

muži ženy

47,7 59,9

22,9 15,5

27,6 40,6

48,1 36,6

je to prob lém j iný

Za m ěs tna va te l Stát Odbory každého  č lověka sub jek t Neví

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

muž 8,3 20,4 3,4 58,9 0,4 8,7

žena 7,1 24,4 3 57,6 0,9 6,9

Zdroj: Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce

Podle předložené tabulky nehraje dle české populace pro harmonii 

v osobním a pracovním životě významnou roli stát nebo jiní aktéři,  tedy ani
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feminist ická hnutí,  ale za nejpodstatnějš í  považují  muži i ženy individuáln í sílu, 

vzájemnou pomoc par tnerů a vzájemnou domluvu.  Domnívají  se, že většinou jde 

o domluvu partnerů  a považují  to za ne jdůleži tě jš í  aspekt úspěšné harmonizace.

8.4.1. Následujíc í  g ra f  představuje  nejčas těji  uváděné důvody dobré harmonizace 

osobního a pracovního života.

(údaje j sou  v př ib ližných 

procentech)

Zdroj:  Průzkum veřejného

mínění o postavení žen na trhu 

práce

Z výzkumu vyplývá, že více než 60% žen zvládá pracovní a rodinné 

povinnost i  bez větš ích problémů, přibližně 28% mužů si uvědomuje,  že šidí 

rodinu na úkor práce a asi 1% žen má poci t ,  že šidí práci [TNS Factum 2002]. 

Právě to 1% lze chápat tak, že většině žen nejde tolik o vysoké postavení  ve 

veřejné sféře a péči o dítě berou jako důleži tější  aspekt než práci,  u které 

nepociťují ,  že by j i  šidily. Nejčas tě jš í  uváděné př íč iny dobré harmonizace práce 

s domácnosti  j sou  uvedeny v grafu. Ukazují ,  že harmonizace domácnosti  a práce 

v české společnost i  se realizuje  prostřednic tvím ochoty druhého partnera, a to 

jak  ze strany muže tak i ženy. To, že si rodina vzájemně pomáhá s harmonizací  

ukazuje, že rozdělení rolí u nás není tak problematické a ve většině případů plní 

svou funkci.

Průzkum veřejného mínění  o podpoře využívání rodičovské dovolené muži 

ukazuje, že žena „je stále dominantnějš ím rodičem než muž, i když přibývá párů, 

kde se na výkonu rodičovské role v tom kterém aspektu podí le jí  oba dva.

Muž (%) Žena 
(% )

□ převzít celou 
zodpovědnost za 
chod
domácnosti

■ rozdělit si 
rovnoměrně práci 
v domácnosti

□ podělit se 
zásadním 
způsobem o 
péči o děti a 
další členy
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Rozhodování v rodinách se stále více demokratizuje,  participují  na něm v 

největším počtu rodin oba par tneři“ [Průzkum...].

8.5. Specifika zaměstnanosti  českých žen

Další důležitou záležitostí  je zaměstnanost českých žen, která má také 

svou tradici. Mnohde se setkáváme s tím, že žena je  na pracovním trhu 

diskriminována a jsou k tomu přiloženy argumenty, které se týkají například 

diskriminačních inzerátů a analýz, které poukazují  na nerovné odměňování muže 

a ženy na stejných pozicích. To potvrzuje řada statis tických údajů. Ovšem na 

druhou stranu je  to vyvraceno s tím, že tomu tak ve skutečnosti  není, protože 

ženy jsou většinou v jiných pozicích a náplň práce není zcela shodná s mužskou. 

Tento postoj zastává statistik Dalibor Holý, který říká, že „Rozdíly 

v průměrných měsíčních mzdách mužů a žen vyplývají  z mnoha příčin, často 

zcela objektivních. Působí zde vliv menšího počtu odpracovaných hodin žen 

proti mužům (. . .)  vyšší četnost částečných úvazků, a také menší počet 

přesčasových hodin, které jsou placeny zvýhodněnou sazbou (. . .)  ženy mají dále 

zásadně odlišnou strukturu zaměstnanosti“ [Holý, 14].

Nutné je ale sledovat i pozitivní prvky českých žen v přístupu 

k zaměstnání, které udržují tuto oblast přijatelnou pro chod společnosti  a 

můžeme jich několik nalézt. „ Lze vyslovit  názor,  že se na nich podílejí 

následující faktory: 1) podíl pracujících žen je vysoký (.. .)

2) struktura ženské zaměstnanosti  dle odvětví a profesí je důležitým segmentem 

pracovního trhu a jako taková je nezastupitelná

3) individuálně se dokázala diferencovaná část ženské populace dobře adaptovat 

na trhu práce jako třeba advokátky, notářky, podnikatelky, manažerky, daňové 

poradkyně, vedoucí důležitých provozů v soukromých firmách atd. (.. .)

4) po čtyřicet let utvrzovaný model dvoupříjmové rodiny nelze naráz změnit (.. .)

5) ženy jako velká sociální skupina dobře zvládají změny týkající se obsahu a 

charakteru práce v mnoha profesích a v pracovních zařazeních, zvládají  i změnu 

tlaku na výkon, produktivitu a využití  pracovní doby, nejistoty vyplývající 

z dočasných pracovních smluv, a to navzdory neodpovídajícím službám a trhu
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6) ženy dokážou upevňovat své pozice stejně úspěšně jako dříve díky rychlé 

adaptaci na změny a nové nároky, dokážou předcházet hrozící nezaměstnanosti  

využíváním nového prostoru a dobrým odhadem svých schopností

7) české ženy se stávají  zajímavou pracovní silou i proto, že jsou ochotny 

pracovat za nižší mzdu než muži a v pracovních pozicích, o které muži nestojí“ 

[Společnost... 1999: 56 - 57].

Právě dva zmíněné aspekty -  podpora mužů a tradice -  jsou podle mého 

názoru pro naši společnost velmi důležité. Podstatné jistě je,  aby si to uvědomili  

samotní protagonisté feminismu. Nelze používat ideály západních zemí, pokud 

naše společnost má svá specifika, do kterých tyto ideály tak úplně nezapadají  a 

není zde pro ně živná půda. Mnoho lidí si uvědomuje, že ideály západního 

feminismu jsou dnes zcela odlišné od těch počátečních: „. . .feminismus -  

v posledních letech posedlý obviňováním mužského pohlaví a problémem 

identity -  zanedbává boj, na jehož základě se zformoval“ [Badinterová 2004: 

13].
V příloze na straně 1 3 - 1 4  uvádím několik názorů žen na postavení ženy 

ve společnosti.
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9. Závěr
Výše uvedené skutečnosti  vedou k hypotéze, že nezanedbatelná část 

českých mužů a žen považuje dosavadní tradiční dělbu rolí za přirozenou, 

v zásadě jim vyhovuje a nemají s ní problém. Český feminismus, obratem 

k západnímu typu, zapomíná nejen na tento fakt, ale i na samotný počátek 

českého feminismu, kdy se toto hnutí formovalo za přítomnosti  mužů. 

Spolupráce mužů a žen byla tehdy velmi úspěšná a dařilo se j im získat pro ženy 

mnohá práva. Takovou cestou by se tyto snahy měly ubírat i dál a muž by neměl 

být odsuzován. Domnívám se, že by bylo dobré zamyslet se také nad tím, co 

sama česká společnost považuje za přirozené a tomu přístup k prosazování 

rovnosti přizpůsobit.  Naše specifické podmínky jsou dané právě svými počátky, 

kdy jedny z prvních žen prosazujících rovnost považovaly rodinu jako důležitou 

součást a distancovaly se od feminismu západního typu, což je  u nás dodnes 

udržováno. Feministické snahy by se v naší společnosti  měly přizpůsobit a 

neprosazovat víc, než sama česká společnost žádá, co sama považuje za 

přirozené. Tím ovšem nelze popřít , že rovnost je pro naši společnost důležitá,  

což také lidé uvádí.

Patrné je,  že ženě se dnes v české společnosti dostává uznání a možností,  

které dříve vůbec nebyly samozřejmé. Důležité je si uvědomit,  že ženám zde 

nikdo neupírá právo studovat, a to i na těch nejprestižnějších školách, pracovat 

na vysokých postech v mnohých firmách. Sama žena si může zvolit životní cestu, 

zda chce zůstat dominantní ve sféře soukromé nebo se chce prosadit  ve sféře 

veřejné. Je nesporné, že pokud zvolí tu veřejnou, tak tím mnohdy ochudí sféru 

soukromou. V těchto situacích se jí  do jisté míry dostává pomoci od státu 

formou výchovných zařízení.  Nelze popřít, že oba cíle může žena skloubit jen 

těžko a bez pomoci a podpory partnera a zmíněného státu je  to téměř nemožné.
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Projekt  b a ka lá řsk é  práce

Jana Kolmanová,  FSV UK

Předpokládaný název práce: Vliv historie českého feminismu na dnešní 
postavení žen u nás

Ve své bakalářské práci se budu zabývat femin ismem v České 
republice, jeho  vývojem a proměnami. Tato práce bude obsahovat  boj 
feministek za zrovnoprávnění  žen v České republice,  dále feminis tické ideály 
a jej ich proměny během dějin českého feminismu.

Podle mého názoru j sou  některé dnešní feminis t ické výroky přehnané a 
neodpovídají  skutečnost i .  Myslím, že české ženy nemají v dnešní české 
společnosti  tak špatné pos tavení.  Některé feminist ické organizace si dnes ani 
nepřipouštějí  real i tu a neus tále si stojí za názorem, že české ženy jsou 
v obrovské nevýhodě oproti  mužům, jsou  diskr iminované a nemají velké 
možnosti.  Tyto organizace uznávají  první české feministky,  ale s příchodem 
nových možnost í  chtějí  stále více a zapomínaj í  na prvotní  ideály svých 
předchůdkyň, které se od dnešních dost odlišují .  České feminis tky jsou 
obecně méně radikální  než například v USA, ale některá  je j ich  přání jsou  
podle mne i tak přehnaná.  Mnohdy si ani neuvědomují ,  jaké  postavení české 
ženy ve skutečnost i  mají.  Ve své práci bych chtěla poukázat  právě na určitou 
výhodu postavení  našich žen ve společnosti ,  a to díky histori i  a vývoji 
feminismu u nás a přetrvávající  tradici,  která se feminis tkám nezamlouvá a 
nesouhlasí s ní, ale která stále bezpochyby ovl ivňuje  náš způsob života a 
myslím, že větš ině z nás vyhovuje . Je samozřejmé,  že nerovnost  mužů a žen 
je v některých oblastech očividná,  například právě pokud jde o 
nevyrovnanost platů. I přes to ale ženy u nás nejsou v tak špatném postavení,  
jak některé feministky tvrdí.

V první části  práce se budu věnovat  nej důležitě jš ím etapám, které český 
feminismus vytvářely a směřovaly. Jako počátek tohoto hnutí  u nás vezmu 
slavné české spisovatelky,  které s bojem o zrovnoprávnění  žen u nás začaly a 
jako první zakládaly různé organizace a spolky, i když původně nebyly zcela 
feministicky zaměřeny. Ráda bych zachyti la  proměny ideálů feministického 
hnutí u nás právě od dob slavných českých spisovatelek až do dnešní doby, 
kdy u nás nadále působí  několik feminist ických organizací ,  které v boji o 
zrovnoprávnění pokračují  a požadují  stále další a další  možnost i  pro ženy. 
Hlavní body této části  mé práce jsou  ideály a boj Elišky Krásnohorské,  
Karolíny Světlé,  Terézy Novákové,  Ženský klub český, první české 
feministické organizace a spolky, přelom 19. a 20 .století ,  cíle raného 20. 
století, ženské hnutí  v období 1. republiky, TGM a feminismus,  zlatý věk 
feminismu v Čechách (před válkou),  2 .světová válka  a situace po ní, 
feminismus v komunismu, zlomová léta devadesátá,  dnešní feministické 
organizace a je j ich  ideály.

V další části se zaměřím na postavení českých žen na trhu práce 
v historii  a dnes, je j ich  zaměstnanost,  je j ich  postavení  na vysokých postech, 
například v poli t ice a také na podceňování  na trhu práce. Zaměřím se na 
zaměstnanost žen v 19. století  a uvedu i současnou úspěšnost  žen na trhu



práce. Poukáži i na nevyrovnanost  platů mužů a žen, pokud jde  o stejné 
pracovní pozice.

Na relativně dobré postavení žen v české společnost i  chci poukázat 
v poslední části  své práce. Jasné je,  že obrovský podíl  má právě vývoj 
feminismu, kterým se budu zabývat v první části . Důleži tým prvkem 
výhodnějšího postavení žen u nás je také tradice, kterou české ženy uznávají  
více než feminis tické organizace,  které j i  odmítaj í  a chtějí  j i  změnit.  
Nepřipouští  si ale, že ženy v České republice ne jsou tak diskriminované,  jak  
tvrdí.

Metoda: sekundární analýza dat, základem je  l i te ra tura  týkající  se českého 
feminismu

Orientační seznam literatury:
Alena Heit l ingerová -  Životy  mladých pražských žen
Alena Vodáková,  Olga Vodáková -  Rod ženský: kdo jsme,  odkud jsme přišly, 
kam jdeme?
Barbora Osvaldová -  Česká média a feminismus 
Elisabeth Badinterová -  Tudy cesta nevede 
Jo Freeman -  Women: A feminist  perspective  
John Charvet -  Modern ideologies  
Josef Hausmann - Nahota  feminismu 
Marie Neudorflová - České ženy v 19. Století  
Milena Lenderová - K hříchu i k motlitbě
Miroslav Vodrážka -  Feminist ické rozhovory o ta jných službách 
Pavla Horská - Naše prababičky feministky 
Sborník - Nové čtení světa
Sborník - Společnost  žen a mužů z aspektu genderu
Stínová zpráva v oblasti  rovného zacházení a rovných př ílež itos t í  žen a mužů 
www.feminismus.cz

Jméno konzultanta:  Doc. Jadwiga Šanderová
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Významná data tykající se světového feminismu

„1789 - ženy v revoluční  Francii  rozhazuj í  letáky s žádost í  o volební  právo 

1809 - ve státě Connecticut má první vdaná žena poprvé právo sepsat závěť 

1830 - vdovy ve Francii  mají právo volit  prostřednictv ím  svých zástupců 

1836 - universi ta v Curychu jako první v Evropě začala  př ijímat  ženy

1872 - ve Švédsku mohly ženy starší  25 let rozhodnout  o svém sňatku bez

svolení rodičů

1873 - Angličanky získaly právo rozhodovat  o svém jm ění ,  které přinesly do 

manželství

1889 - první volební  právo pro ženy na Novém Zélandě

1945 - tehdejší  br itská královna (dnešní královna - matka)  jako první žena 

přijala diplom na universi tě  v Cambridge na slavnostní  promoci  spolu s muži 

1977 - ve SRN zrušen předpis  zaručuj ící  manželovi  právo rozhodovat  o 

zaměstnanosti  své ženy

1971 - volební  právo pro ženy ve Švýcarsku“

[www.feminismus.cz /h is tor ie .sh tm l].

Nejdůležitější  spolky

První školy

„r.1863 založení Městské dívčí školy v Praze (. . .)  prakticky orientována,  větší  

důraz byl však kladen na akademické předměty ( . . .)  V r.1865 si Český 

výrobní spolek vydobyl  na vládě povolení k za ložení  první  průmyslové školy, 

která byla zaměřená na potřeby dívek z nižš ích vrs tev (. . .)  je jí  možnosti  

nestačily zá jm u“ [ Neudorflová 1999, 44],

„ V lednu 1865 svolali  manželé  Riegrovi do svého domu v Pasířské ulici 

několik přátel a seznámili  je  s plánem průmyslové školy. Petr Mužák, Vilém 

Gabler a další  pozvaní pomohli  vypracovat učební  osnovy i nové stanovy 

spolku (. . .)  program tvoři lo šití, kreslení a rytectví,  emailérství ,  úče tn ic tv í“ [ 

Lenderová 1999, 233].

http://www.feminismus.cz/historie.shtml


Americky klub dam

„ ke vzniku amerického klubu dám dal podnět  muž ( . . . )  Vojtěch Náprstek (.. .)  

K přesvědčení  o rovnocennost i  mužů a žen se dopracoval  díky svému 

demokratismu a smyslu pro spravedlnost ( . . .)  Ohromil shromáždění tvrzením, 

že žena je stejně schopná jako muž (. . .)  Cílem klubu bylo sebevzdělání ,  

filantropie (. . .)  podpora  technického pokroku v domácnosti ,  péče o děti a 

mládež““ [ Lenderová 1999, 239 - 241],

Minerva

„nejprve založení  spolku Minerva.  Když bylo zjevné, že našel dostatek 

sympatií  a nadějné podpory mezi českou veřejností ,  př ikročilo  se k práci pro 

založení vlastního gymnázia  (. . .)  Předsedou spolku ( . . .)  Josef  Baudiš“ [ 

Neudorflová 1999, 119]. „Úspěch Minervy měl za následek zvýšený tlak žen 

na vládu, aby j im  bylo zpřís tupněno studium na chlapeckých vyšších školách 

a na univerzi tě ( . . .)  Ačkoli  odpor vlády (. . .)  trval ješ tě  v první polovině 90. 

let, postupně ztrácela  tato opozice na síle a od poloviny 90. let začala vláda 

požadavkům žen us tupovat“ [ Neudorflová 1999, 121 - 122].

Žensky klub česky -  r.1903

„úsilí se orientovalo hlavně na dosažení větší  rovnoprávnost i  žen ve 

vzdělávací,  právní,  pracovní  a poli t ické oblasti  “ [ Neudorf lová  1999, 214]. 

„Ze známějších ženských osobnost í  v klubu přednášela  Teréza  Nováková,  

Pavla Maternová,  Anna Honzáková,  Albína HOnzáková,  Věnces lava Lužická -  

Srbová, O. Šrámková,  J. Brzl íková,  Marie Gebauerová,  Marie  Vítková, Karla 

Máchová, Char lot ta Masaryková,  Alice Masaryková,  G. Fousková , Františka 

Plamínková, Marie Tůmová, A. L.Schontágová,  Božena Viková -  Kunětická, 

Zdenka Wiedermannová,  Olga Stránská -  Absolonová,  Vilma Sokolová - 

Seidlová, Anna Řeháková,  Božena Tesařová, Marie Branbergová a mnoho 

dalších včetně české krajanky z USA Josefy Rumpál  -  Zemanové.  Tyto ženy 

byly často činné také v j iných  ženských organizacích .  Z mužských 

přednášej ících byli  nejznámějš í  Břet is lav Foustka, T. G. Masaryk, V. Kejmar, 

František Drtina, V. Bouček, Zdeněk Tobolka, Jaroslav  Mattuš atd. Klub 

poskytoval i kurzy cizích jazyků  (. . .)  a kurzy šití. Každý měsíc pořádal 

čajové večírky a uměleckým programem, občas koncer ty . V něčem byl 

podobný Americkému klubu dam, měl však k dispozici  mnohem méně
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finančních prostředků,  a proto měl užší zaměření.  Zvláště  nemohl konat tak 

rozsáhlou chari ta t ivní  č innos t“ [ Neudorflová 1999, 215],

Směrnice EU

„75/117/EEC Stejná mzda pro muže a ženy: členské státy by měly přiblížit  

své zákony týkající se uplatňování  pr incipu stejné mzdy pro muže a ženy. 

76/207/EEC Rovné zacházení s muži a ženami v př ís tupu k zaměstnání ,  

odbornému vzdělávání,  pracovnímu postupu a pracovním podmínkám.

Tato směrnice byla změněná směrnicí  2002/73/ES. 

79/7/CEE Rovné zacházení s muži a ženami v oblasti  sociá lních j is tot  

(sociálního zabezpečení).

86/378/EEC Rovné zacházení s muži a ženami v podnikových systémech 

sociálních j is to t  (sociálního zabezpečení)

86/613/EEC Rovné zacházení  s muži a ženami, kteří  vykonávají  samostatnou 

činnost, také v zemědělství,  a ochrana v mateřství.

89/391/EEC Bezpečnost  a zdraví  na pracovišti .  ZP § 132 - § 138 

92/85/EEC Bezpečnost  a zdraví na pracovišt i:  zavedení opatření

podporujících zlepšení v oblasti  péče o bezpečnost a zdraví těhotných 

pracovnic, pracovnic po porodu a kojících.

96/34/EC Rodičovská dovolená: zaručuje zaměstnancům a zaměstnankyním 

právo na neplacenou rodičovskou dovolenou po dobu minimálně 3 měsíců. 

97/80/EC Důkazní břemeno v př ípadech sexuálního obtěžování:  

navrhovatel /ka j iž  nenese břemeno důkazu svého případu. Břemeno spočívá na 

zaměstnavatel i ,  aby dokázal,  že nejde o nerovnou diskriminaci .  Zahrnuje 

jasný popis nepř ímé diskriminace.  Totéž upravuje i § 133a) Občanského  

soudního řádu.

97 /81/EC Odstranění  diskriminace pracovníků na čás tečný úvazek: zvýšit  

kvalitu práce na částečný úvazek,  př ispět  k uspořádání  f lexibilních 

pracovních úvazků s př ih lédnutím k potřebám zaměstnavatele  a zaměstnance“ 

[Gender studies 2004,  7, zvýrazněné písmo v originále].
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Stanovené výjimky týkající  se těžkých prací:

Těžebních prácí j sou  ženy ušetřeny „s výj imkou žen, které vykonávaj í:

• odpovědné a řídicí funkce a nekonají  přitom manuální  práci

• zdravotnické a sociální služby

• provozní praxi při studiu

práce nikoli manuální ,  které je  nutno občas konat pod zemí, ze jména práce 

spojené s dozorčí,  kontrolní nebo studijní č innost í“ [Práce.. .] .

„Legislativní zabezpečení  - zákony:

Listina základních práv a svobod

a. Zákon č. 65/1965 Sb.,  Zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (zák. č. 309/2002Sb. nabývá účinnost i  1.1. 2007 zák. 

č. 362/2003 Sb. nabývá účinnosti  1.1. 2007),

b. Zákon č. 88/1968Sb.,  o prodloužení mateřské dovolené,

o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského  

pojištění,  ve znění pozdějš ích předpisů,

c. Zákon č. 100/1988Sb.,  o sociálním zabezpečení ,  ve znění 

pozdějších předpisů,

d. Zákon č. 114/1988Sb.,  o působnosti  orgánů České republiky  

v sociálním zabezpečení,  ve znění pozdějš ích  předpisů (zák. 

č. 501/2004 Sb. nabývá účinnosti  1.1.2006),

e. Zákon č. 463/1991Sb.,  o životním minimu, ve znění 

pozdějš ích předpisů,

f. Zákon č. 582/1991Sb.,  o organizaci  a provádění sociálního  

zabezpečení,  ve znění pozdějších předpisů  (zák. č. 501/2004 

Sb. nabývá účinnosti  1.1.2006),

g. Zákon č. l /1992Sb . ,  o mzdě, odměně za pracovní pohotovost  

a o průměrném výdělku,  ve znění pozdějš ích  předpisů,

h. Zákon č. 143/1992Sb.,  o platu a odměně za pracovní  

pohotovost  v rozpočtových a některých dalších organizacích  

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů  (zák. č. 309/2002 Sb. 

nabývá účinnost i  1.1.2007, zák. č. 362/2003 Sb. nabývá 

účinnosti  1.1.2006),
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i. Zákon č. 589/1992Sb.,  o pojistném na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanost i ,  ve znění 

pozdějš ích předpisů (zák. č. 309/2002 Sb. nabývá účinnosti

1.1.2007, zák. č. 362/2003 Sb.nabývá účinnost i  1.1.2006),

j. Zákon ě. 42/1994Sb.,  o penzijním připojištění  se státním  

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisej ících  

s jeho zavedením, ve znění pozdějš ích předpisů, 

k. Zákon ě. 117/1995Sb.,  o státní sociální podpoře,  ve znění 

pozdějš ích předpisů  (zák. č. 309/2002 Sb. nabývá účinnosti

1.1.2007, zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnost i  1.1.2006),

1. Zákon č. 155/1995Sb.,  o důchodovém pojištění,  ve znění

pozdějš ích předpisů  (zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnosti

1.1.2006),

m. Zákon ě. 236/1995Sb.,  o platu a dalších náležitostech  

spojených s výkonem funkce představitelů  státní moci 

a některých státních orgánů a soudců,  ve znění pozdějš ích 

předpisů (zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnost i  1.1.2006), 

n. Zákon ě. 201/1997Sb. o platu a některých dalších 

náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák. 

č. 143/1992 Sb.,  o platu a odměně za pracovní pohotovost  

v rozpočtových a v některých dalších organizacích  

a orgánech,  ve znění pozdějš ích předpisů, 

o. Zákon ě. 359/1999Sb.,  o sociálně-právní  ochraně dětí, ve 

znění pozdějš ích  předpisů (zák. č. 501/2004 Sb. nabývá 

účinnost i  1.1.2006), 

p. Zákon č. 118/2000Sb.,  o ochraně zaměstnanců při platební  

neschopnosti  zaměstnavatele  a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějš ích  předpisů (zák. č. 436/2004 Sb.), 

q. Zákon ě. 435/2004Sb.,  o zaměstnanost i (platný od 1.10. 2004;

jde  o sladění s normami EU), 

r. Zákon č .40/1964 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších 

předpisů,

s. Zákon č .99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění 

pozdějš ích předpisů,
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t. Zákon č.94/1963 Sb.,  o rodine, ve znění pozdějš ích předpisů,

u. Zákon č . l41 /1961Sb . ,  o trestním řízení soudním (trestní

řád), ve znění pozdějš ích předpisů,  

v. Zákon č .140/1961 Sb., trestní zákon,  ve znění pozdějších 

předpisů,

w. Zákon č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních  

samosprávných celků,  

x. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ,  j ak  vyplývá 

z pozdějš ích změn, 

y. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ,  jak  

vyplývá z pozdějš ích změn.“ [Legisla tivní . . . ,  zvýrazněno v 

originále] .

Povinnosti zaměstnavatele

Mezi konkrétní povinnost i  zaměstnavate le ,  které lze přímo či nepřímo odvodit 

z požadavků směrnic  o rovném zacházení  s muži a ženami patří  zejména:

• dbát, aby interní akty řízení neodporovaly zásadě rovného zacházení 

s muži a ženami,  tzn. aby nezakládaly možnost  př ímé nebo nepřímé 

diskr iminace zaměstnanců na základě pohlaví,

• zdržet se v pracovních vztazích jakýchkol iv  úkonů,  které j sou  v rozporu 

se zásadou rovného zacházení,

• zdržet se jakýchkol iv  odvetných akcí vůči zaměstnanci ,  který si stěžuje 

na diskriminaci na základě pohlaví  nebo je v soudním sporu o takovou 

diskr iminaci ,

• seznamovat  zaměstnance s veškerými opatřeními,  která byla 

zaměstnavatelem přija ta  k zajištění požadavků komunitárn ích  směrnic

0 rovném zacházení a

• vyhodnocovat  pracovní  r iz ika z hlediska je j ich  důsledků na bezpečnost 

a zdraví těhotných a kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 

porodu s výsledky těchto vyhodnocení  tyto zaměstnankyně - jakož

1 zaměstnankyně,  které by se mohly do uvedených situací dostat - 

seznamovat.  [Princip.. .]
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Rada vlády pro rovné pří ležitosti  mužů a žen

Rada vlády pro rovné přílež itos t i  mužů a žen (Rada),  která je  ne jvidi te lnějš ím 

článkem stávajíc ího inst i tucionálního mechanismu a sdružuje  pracovnice/ íky 

na nejvyšší úrovni státní správy, byla zř ízena usnesením vlády ČR č. 1033 ze 

dne 10. ří jna 2001 a podle statutu: je  stálým poradním orgánem vlády v 

oblasti vytváření rovných příležitostí  pro ženy a muže. Rada připravuje 

návrhy směřující k prosazování  a dosažení rovných př ílež itos t í  pro ženy a 

muže. Rada zejména:

1) projednává a doporučuje  vládě základní koncepční směry postupu vlády při 

prosazování rovných pří lež itost í  pro ženy a muže,

2) koordinuje základní  směry resortních koncepcí  v oblasti  rovných 

příležitostí  pro ženy a muže,

3) stanovuje okruh priori t  pro projekty resortů na podporu realizace  rovných 

příležitostí pro ženy a muže,

4) identifikuje ve společnost i  aktuální problémy v rovných příležitos tech pro 

ženy a muže,

5) hodnotí efektivitu  naplňování principu rovnosti  žen a mužů.

[Stínová 21 - 22]

Anarchofeminismus

„Kdo jsme: Anarchofeminist ický manifest -  Siren

Anarchofeminismus považujeme v současné epoše his tor ie  za 

nejelementárnější  a nejdůleži tější  radikální postoj,  za mnohem radikálnější  

než jakoukoliv  formu marxismu.

Ženské revoluční hnutí  nesmí napodobovat ,  ale zničit  muži ovládanou 

mocenskou s trukturu - stát  - s celým jeho aparátem vězení,  armád, 

ozbrojených loupeží (daňového systému); se všemi jeho  vraždami;  s celou 

jeho absurdní a represivní  leg is lat ivou a vojenskými pokusy, vnitřními i 

vnějšími, pomocí nichž se snaží zasahovat  do soukromého života  lidí a 

svobodně volených kolektivů.



Ženské inteligence bylo doposud využíváno pouze v rámci tak opresivních 

mužských struktur  jakými j sou  církev a legální rodina, nyní musí být využita 

k přehodnocení  poslední  bašty mužské dominance -  s tá tu“ [Kdo.. .] .

Ženské oragnizace:

Český svaz žen: „Svou velmi rozmanitou činností  naplňují  Programovou 

orientaci ČSŽ. Svaz se zaměřuje na obhajování potřeb a oprávněných 

požadavků žen, na ods traňování  všech forem diskriminace žen a vytváření 

rovných př ílež itost í  pro obě pohlaví ,  podněcování vlastního úsilí  žen o 

vzdělávání a seberealizaci ,  zvyšování  sebevědomí žen“ 

[www.feminismus.cz /organizace .sh tm l].

Gender centrum Fakulty  sociá ln ích studií Masarykovy univerzi ty:  „Jeho cílem 

je koordinovat gender akt ivity a poskytovat  o nich informace“ 

[www.feminismus.cz /organizace .sh tml].

Gender & sociologie -  Sociologický ústav Akademie věd ČR: „Tým propojuje 

výsledky získané z v lastn ích  výzkumů s teore t ickými studiemi dané 

problematiky a přispívá tak k analýze různých specif ických otázek s 

genderovou p rob lematikou“ [w w w .fem in ism us.cz /organ izace .sh tm l].

Gender studies,  o .p . s.: „Organizace  se zabývá shromažďováním a šířením 

informací o problematice ženských práv a genderu v ČR i ve světě“ 

[www.feminismus.cz /organizace .sh tml].

Asociace pro rovné pří ležitost i  mužů a žen: „Cílem je podíle t  se aktivně na 

utváření podmínek pro rovné př ílež itosti  mužů a žen ve všech aspektech 

veřejného a profesního působen í“ [w w w .fem in ism us.cz /organ izace .sh tm l]. 

Demokratická alternativa: „je sdružení ženských iniciativ,  které  vzniklo v 

roce 1993, us ilující  o zlepšení  postavení žen v ČR. Její  snahou je  akt ivizovat 

ženy ve veřejném působení,  polit ice ,  spolupracují  se senátory/kami a 

poslanci/kyněmi proti  diskriminaci žen na trhu práce a dalších oblastech 

společenského působen í“ [w ww .fem in ism us.cz /organ izace .sh tm l].

Nadace žena -  zř izovatel  Český svaz žen: „Jej ím účelem je  podporovat 

organizované sdružování žen s obecně prospěšnými cíli, a to ochranu lidských 

práv a podporu ženských p ráv“ [w w w .fem in ism us.cz /organ izace .sh tm l].
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Sociálně demokrat ické ženy: „Zvýšení počtu žen v rozhodovacích procesech ( 

parlament,  kraje,  komunální  zas tupite ls tva)“

[www.feminismus.cz/organizace .shtml

„PROMLUV -  Středočeské (sic!) konzultační  středisko pro ženské projekty. 

PROMLUV -  občanské sdružení pro lesbické a bisexuálni  ženy. LESTRADA

-  o. p. s. , prevence obchodu s ženami ve Střední Evropě“ [Hausmann 2002, 

20],

Fórum 50%: „Cílem nově vzniklé  nevládní  organizace Fórum 50 % je 

napomáhat ženám prosazovat  se na české veřejné scéně“ 

[www.feminismus.cz /organizace .sh tm l].

Fórum 50%: „V této souvislosti  bychom chtěli:

-upozornit  na nízký počet  žen v českém veřejném životě různými formami PR 

aktivit a podporovat veřejnou diskusi o tomto problému a možných řešeních 

-nahlížet problém nízkého zastoupení  žen v poli t ice ,  jako problém narušení 

demokratických pr incipů (rovné zastoupení mužů a žen je  základní podmínkou 

demokracie,  nikoli  je j í  možný důsledek) a podporovat  diskusi  a mechanismy 

vedoucí k jeho řešení

-prosazovat systémové změny, včetně změn legis la tivních 

-zveřejňovat analýzy ref lektuj íc í  změnu poli t ické kultury v důsledku 

početnějšího zastoupení  žen

-vytvořit  pro ženy komunikační ( internetové)  fórum, prostřednic tv ím něhož 

budou moci spolupracovat ,  vyměňovat si zkušenosti ,  názory a nápady, a které 

jim pomůže dále rozvíje t své schopnosti ,  znalosti  -  smyslem je  podporovat  v 

ženách sebedůvěru a vůli  dosáhnout  cílů,  které si předsevzaly 

-navázat spolupráci  s l idmi a organizacemi,  které se j iž  v českém veřejném 

životě úspěšně angažují

-podporovat pol it ickou diskusi o problematice postavení  a práv žen ve 

společnosti“ [www.fem inismus.cz /organizace .sh tml7x419489].
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Názory na postavení žen ve společnost i

Olga Sommerová se vyjadřuje k postavení žen následovně:  „Zaznamenala 

jsem příliš často ženské pohoršení  nad tím, co vlastně ty feminis tky chtějí,  

když je nám takhle  dobře. To „dobře“ nejčastěj i  znamená,  že české ženy jsou 

uštvané, že nemají čas na sebe, na své životní a profesní  ambice,  že jsou 

manipulovány do role těch živených, a to manželem živ itelem, přes tože je j ich  

pracovní úvazek čítá minimálně šestnáct hodin denně bez mzdy, že se musejí 

rozhodovat mezi kariérou a mateřstvím, zatímco muž se takto rozhodovat 

nemusí a má automaticky obojí ,  že trpí poci tem viny za to, že chtějí  učinit 

taky něco pro sebe ,a to je sobecké, protože podle nepsané společenské 

dohody a křesťanské tradice je žena tou, které sluší pečovatels tví  a 

sebeobětování,  že j sou  mezi čtyřic ítkou a padesátkou opouštěny svými muži, 

aniž mají nárok na slušný důchod, protože obětovaly zcela samozřejmě deset 

patnáct let života rodině a nebudovaly si kariéru jako je j ich  m anželé“ [Nové 

čtení světa 1 8 1 - 1 8 2 ]

Marta Hubová: „ . . .za  nejdůleži tě jš í  považují  narovnání  vztahů mezi muži a 

ženami, změnu postojů společnost i  směrem k vnímání ženských prob lémů“ 

[Vodrážka 61].

„ . . .ženy u nás si málo váží sami sebe. Že mlčky přihlížej í  a 

nevadí j im, co se děje s ženskou důstojností  ( . . .)  Ženy rezignovaly na 

mateřskou roli  a na úctu k mateřství .  Když se žena stará o rodinu, domácnost,  

tak v očích samotných žen to skoro nic neznamená a mají pocit ,  že se pořádně 

nereal izovaly“ [Vodrážka 66],

Viktorie Hradská: „ Pojďme se taky trochu pochvál it ,  neboť já  bych řekla,  že 

vztah mezi mužem a ženou je  tady tradičně partnerský ( . . . )  každá z nás,  která 

žije s nějakým mužem, s ním v podstatě  žije především jako  jeho dobrý přítel ,  

když je ten vztah hezký“ [Vodrážka 72].

Alena Hromádková: „ Muže ale Bůh pro s tarostl ivou péči a osobní l idský 

přístup ke každodennímu životu příliš nevybavil .  Je prostě nutné vycházet 

z danosti ,  reali ty a snažit  se vše nějak opt imal izovat“ [Vodrážka 81].
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Johana Barvínková (publicis t ika)  a Patricia  Drati:  „ ( . . .)  cít íme se na počátku 

jednadvacátého století  podvedené a zklamané, když v nás společnost  vidí 

nanejvýš ředite lky mateřské školky nebo vedoucí pošty  ( . . .)  Spousta žen si i 

dneska pořádně rozmyslí ,  než se vrhne do světa vysokého byznysu nebo 

politiky. Máme strach, že naše kariéra může ohrozit  rodinnou pohodu nebo 

partnerský vztah, který je pro nás tak důležitý.  Mnohdy proto raději  samy 

hodíme zpátečku a zůstaneme na středních př íčkách žebříčku,  než abychom 

vykročily vzhůru vstříc r iz ikům “ [Marianne 65, 2006],
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