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Abstrakt	
Diplomová práce Posluchačky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

v akademickém roce 1920/21 a 1938/39 se zabývá srovnáním profilu studentek z řady 

hledisek.  Práce si všímá nárůstu počtu posluchaček, jejich sociálního statusu, geografického, 

náboženského, věkového a národnostního profilu. Sleduje také profil úspěšnosti studentek. 

Práce současně pojednává o vývoji ženské vzdělanosti období 19. a počátku 20. století, 

konkrétně do konce První republiky. Zohledněn je rovněž vývoj ženského feministického 

hnutí, jež od 19. století usilovalo především o právo žen na vzdělání a na profesní uplatnění 

ve všech oblastech, které byly do té doby vymezeny jen mužům. Jedna z kapitol se rovněž 

zabývá pronikáním žen do vědecké sféry. Důležitou oblastí práce je také přiblížení organizace 

dívčího středního vzdělávání v českých zemích v období druhé poloviny 19. století 

a v meziválečném období. Podrobněji bylo v práci charakterizováno studium na Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy v období 20. a 30. let 20. století. Výsledky empirického výzkumu 

byly v mnohých oblastech doplněny o údaje ilustrující celkový obraz studentů Univerzity 

Karlovy v Praze. V závěrečné kapitole je ze získaných dat provedena komparace údajů z obou 

sledovaných období. Práce by měla odpovědět na otázku: Jaký je profil nejtypičtější 

posluchačky roku 1920/21 a 1938/39? 

Abstract 

The present dissertation Female students of the Faculty of Arts at Charles University in 

Prague in the academic year 1920/21 and 1938/39 is concerned with the comparison of the 

profile of female listeners from the various of perspectives. The discussed topics are among 

others: the increasing number of female listeners and their social, geographical and religious 

profile as well as their age, nationality and later in their life achieved success. 

The dissertation also reconsideres the development of female education in 19th and early 20th 

century, namely until the end of the First Republic. It also characterizes the development of 

women's feminist movement which since the 19th century sought primarily on women's right 

to education and career opportunities in areas that were previously defined only by men. 

One of the chapters is devoted to the issue of the penetration of women into the scientific 

area. An important part of work shows the approach in the organization of girls' High-school 

education in Bohemia in the second half of the 19th century and in the interwar period. 
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The detailed analysis of studies at the Faculty of Arts at Charles University during the 20´s 

and 30´s of the 20th century has been done. The results of empirical research have been 

supplemented with data illustrating the overall picture of female students at Charles 

University in Prague in many areas. 

The comparison of the obtained data from the two periods under review is done in the final 

part of  of the disseration. The main goal is to  answer the question: „What is the typical 

profile of female listeners between the years 1920-1921 by comparison with years 1938-

1939?“ 

Klíčová slova: ženy; studium; filosofická fakulta; univerzita Karlova; feminismus; dívčí 

vzdělávání 
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Úvod	
Diplomová práce na téma Posluchačky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

v akademickém roce 1920/21 a 1938/39 se zabývá zkoumáním dějin ženské vzdělanostní 

emancipace v období První republiky. Zkoumat dějiny studentek je důležité pro pochopení 

jejich dalšího vývoje, je zásadní pro uvědomění si důležitých okamžiků, které přispěly 

k možnosti žen podílet se na společenském dění a především uplatnění v širokém spektru 

pracovních příležitostí. Práce si v naznačeném kontextu klade za cíl srovnat profil studentek 

v uvedených letech z několika hledisek. Kromě počtu posluchaček je sledován také jejich 

sociální status tak, jak se změnil s odstupem téměř jedné generace. Dále je sledováno také 

hledisko náboženského vyznání jednotlivých studentek a jejich geografická identita. Současně 

bude také sledováno, odkud posluchačky nejčastěji na filosofickou fakultu přicházely. Práce 

se zabývá klíčovou otázkou, a to: Jak vypadá profil nejtypičtější posluchačky obou 

sledovaných období na základě vymezených kritérií?  Zpracovávána byla pouze data 

o posluchačkách prvních semestrů, nikoli všech studentek, tedy různých semestrů. Tento 

výběr údajů lépe odráží postupnou cestu žen k univerzitnímu vzdělání. Data však jsou 

samozřejmě mnohem užšího rozsahu, než by tomu bylo u celkového počtu studentek. 

V diplomové práci proto je přihlíženo také ke statistikám obecnějšího charakteru, které situaci 

mezi dvěma světovými válkami vhodně dokreslují. Důležité je zmínit, že diplomová práce se 

nezabývá vývojem ženské vzdělanosti na německé univerzitě v Praze.  

Nejdříve bylo rozhodnuto o oblasti sběru dat, následoval samotný sběr dat a byly stanoveny 

metody práce. Bylo nutné provést kvantitativní výzkum. Pomocí analýzy bylo možné získat 

podrobné informace o jednotlivých posluchačkách. Data získaná z řady katalogů posluchačů 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1920/21 a 1938/39 byla zanesena do přehledných 

tabulek a následně na základě stanovených kritérií využita k syntéze. Díky syntéze data 

ukázala celistvý obraz například sociálního, geografické, náboženského profilu a především 

profilu posluchaček z genderového hlediska. Mezi použité metody diplomové práce patřila 

také deduktivní metoda. Na základě teoretických poznatků byla stanovena hypotéza, která 

byla testována na základě kvantitativních dat.  Podle teoretických poznatků byla vytvořena 

následující hypotéza: V prvním sledovaném období bude posluchaček Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy méně, v akademickém roce 1938/39 jich postupně přibude. Posluchačky 

filosofické fakulty v roce 1920/21 budou pocházet ze středních vrstev společnosti, spíše 

intelektuálně zaměřených. Studentky druhého sledovaného období budou nadále většinou 
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patřit do středních vrstev, avšak ve větší míře se budeme moci setkat s případy, kdy ženy 

pocházely také z nižších sociálních vrstev společnosti.      

Klíčovými archivními prameny pro sledování profilu studentek jsou Katalogy posluchačů 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z nacionálů lze vyčíst řadu údajů 

o posluchačkách. Například je zde uvedena státní příslušnost, místo narození, bydliště, 

národnost, náboženské vyznání či povolání otce studentky. Jsou zde však také záznamy 

o jednotlivých zapsaných přednáškách, včetně jejich časového rozsahu a jmen přednášejících. 

Ve druhém sledovaném období lze z nacionálů zjistit, jaký obor ženy chtěly studovat.  

Samozřejmě je nutné zmínit, že tyto údaje nikdo v okamžiku zápisu neověřoval, nicméně je to 

klíčový zdroj, který je možné sériově zpracovat. Proto byly údaje z katalogů uložených 

v Archivu Univerzity Karlovy pro zpracování této diplomové práce nezbytné. Dalším 

pramenem byl Index matriky doktorů Univerzity Karlovy Archivu Univerzity Karlovy, kde 

bylo možné nalézt posluchačky, které studium zakončily rigorózní zkouškou. V elektronické 

verzi jsou k dispozici jmenné seznamy jednotlivých doktorandů abecedně řazených. Soupisy 

jsou členěny podle let a jsou opatřeny poznámkami s upřesňujícím údajem fakulty.   

Další zdroje by bylo možno roztřídit do několika oblastí. Vzhledem k charakteru tématu 

diplomové práce bylo nutné čerpat z literatury zabývající se genderovými otázkami, 

sociologickými, religionistickými, politickými a především pedagogickými. Dostupné 

genderové zdroje byly nejčetnější hlavně z období 19. a počátku 20. století, což byl časový 

úsek zcela zásadní pro vývoj přístupu žen jednak k pracovním příležitostem a s tím nutně 

spojeným vzděláním, což bylo klíčové pro feministické hnutí tehdy ještě v prostoru 

Rakouska-Uherska a později Československa. Zásadním zdrojem byla publikace Dějiny 

Univerzity Karlovy IV, kde bylo možné nalézt nejvíce informací o průběhu, struktuře 

a organizaci studia na pražské univerzitě. K dispozici zde byla i řada statistik, které byly pro 

práci přínosné. Publikace poskytuje komplexní přehled o všech důležitých aspektech studia na 

Karlově univerzitě v daném období. K pochopení sociologického kontextu období mezi 

dvěma světovými válkami sloužila hlavně publikace Hospodářské a sociální dějiny 

Československa. O sociálních souvislostech podává cenné informace v užším měřítku také 

Studie k sociálním dějinám. Pro ilustraci některých sociálních faktorů ohledně zaměstnanosti 

posloužila publikace Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921: 2. díl: 

povolání obyvatelstva. Klíčovým pramenem pro vytvoření geografického profilu posluchaček 

v obou sledovaných obdobích byl kromě katalogů posluchaček Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze také Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, 1. díl. K otázce 
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dějin ženské emancipace byla cenným zdrojem kniha Dějiny žen aneb Evropská žena od 

středověku do 20. století v zajetí historiografie. Na cestu žen ke kvalifikaci bylo nahlíženo 

nejen jako na výsledek emancipačního procesu, ale hlavně jako na výsledek celkové 

profesionalizace profesí, která se projevovala v českém prostředí v polovině 19. století.  

Dalším významným zdrojem byla publikace Women Scholars and Institutions, Proceedings of 

the International Conference (Prague, June 8-11, 2003), která v kapitole The Institutional 

Position of Czech Women in Bohemia, 1860 – 1938 překládá informace o počátku dívčího 

středního školství v 19. století, dále se například věnuje ženskému univerzitnímu vzdělání 

a prosazování žen do vědeckých profesí. Emancipační procesy 19. století mapovala také 

Marie Bahenská v knize Počátky emancipace žen v Čechách. Zde sledovala jednak linii 

ženských spolků a jednak linii dívčího vzdělávání, z větší části se však autorka omezila na 

instituce založené v 60. letech 19. století. Takový záměr, ale nebyl avizován a publikace proto 

působí nekomplexně. Jedním z důležitých zdrojů k emancipačním procesům žen v Rakousko-

Uhersku a později v Československu byla také publikace Žena v českých zemích od 

středověku do 20. století. Zde jsem nalezla mnoho informací podstatných pro zachycení 

celkového obrazu o počátcích a průběhu feminismu v prostoru českých zemí, nicméně 

objevila jsem zde zásadní nepřesnost o zákonném zakotvení rovnoprávnosti žen a mužů. 

V 5. kapitole nazvané Práce, profese, politika, v podkapitole Od profese k politice bylo 

uvedeno, že se ženám v Československu podařilo dosáhnout zrovnoprávnění již v roce 1918. 

Tehdejší ústava však zrovnoprávnění ženského pohlaví nezmiňuje. De iure se ženám dostalo 

zrovnoprávnění až v ústavě z roku 1920. Z oblasti religionistiky bylo v diplomové práci 

čerpáno z několika různých zdrojů, především z knihy Církevní krize na počátku první 

Československé republiky (1918 – 1924) a publikace Zdeňka Nešpora Příliš slábi ve víře. 

Česká ne/religiozita v evropském kontextu.  

Ženy v Rakousku-Uhersku se mohly stát řádnými studentkami univerzity již od roku 1897.1 

Ovšem to byly ještě české země součástí Rakousko-uherské monarchie. Aby však bylo možné 

hodnotit vývoj studia žen, bylo nutné posunout hranici sledovaného období o řadu let dále do 

období, kdy v posluchárnách neseděly jen jednotlivé studentky, ale bylo je možno počítat na 

desítky. Teprve první světová válka se stala klíčovým bodem pro ženská univerzitní studia. 

„Vynucený odchod pedagogů a studentů na frontu znamenal zlom v oficiálním přístupu 

k ženskému univerzitnímu vzdělání.“2 Studium žen na univerzitě již nebylo výjimečnou 

                                                
1 MALINSKÁ, J. Do politiky prý žena nesmí – proč?, s 104. 
2 Tamtéž, s. 124 – 125.  
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záležitostí. S nástupem republiky se změnilo klima společnosti v mnoha směrech, ženám se 

definitivně otevřely brány univerzit, a proto pro tuto práci bylo zvoleno období krátce po 

vzniku Československé republiky a současně po ukončení první světové války.  

Bylo by jistě zajímavé shromáždit data o všech posluchačkách filosofických fakult na území 

tehdejšího Československa, ale vzhledem k tomu, že již existovala také Masarykova 

univerzita v Brně a dále například Univerzita Komenského v Bratislavě, není možno tolik 

údajů řádně vyhodnotit v rozsahu diplomové práce. Byla proto vybrána pouze Filosofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která byla první univerzitou na sledovaném území. Díky 

tomu se podařilo uceleně sledovat stovky posluchaček. Bohužel není možné zkoumat 

poměrně důležitý ukazatel, a to procento úspěšnosti uchazeček. V případě studentek 

z akademického roku 1938/39 se totiž nedochovaly záznamy o státních zkouškách. Lze se 

tedy spolehnout pouze na informace o rigorózních zkouškách.  

Kromě podrobného vytváření profilu posluchaček zimních semestrů dvou akademických let 

z různých hledisek se práce věnuje také vývoji ženského středoškolského studia, který byl pro 

cestu k univerzitnímu vzdělání klíčový. Současně není možné opomenout vývoj ženského 

feministického hnutí a postupné prosazování žen v profesním životě. V práci budou zmíněny 

důvody, které bránily ženám v přístupu ke vzdělání a také právě k profesnímu růstu.     
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1.	Cesta	žen	z	českých	zemí	k	emancipaci	a	ke	vzdělání		

1.1	Vývoj	feministického	hnutí	v	českých	zemích	do	dvacátých	let	20.	století		
Cesta žen k vyššímu než základnímu vzdělání se mohla uskutečnit nepochybně díky vlivu 

emancipačních snah pokrokových zástupkyň ženského pohlaví a samozřejmě podpory 

mnohých mužů. Vývoj feministického hnutí není cílem diplomové práce, ale protože jedním 

z jeho požadavků bylo vyšší ženské vzdělávání, je potřeba feministickému hnutí věnovat 

pozornost.  

O organizovaném feministickém hnutí lze hovořit v prostředí českých zemí zhruba od 

poloviny 19. století. Osvětovou činnost převzaly například Ženské listy, od roku 1874 pod 

vedením Elišky Krásnohorské, prezentující ženy jako součást národa, která je také schopna se 

zdokonalovat, důležitou propagovanou oblastí bylo dívčí a ženské vzdělávání. Diskuse 

o postavení žen poutaly, ženské téma bylo dokonce prezentováno roku 1895 na Národopisné 

výstavě českoslovanské, byl zde vytvořen například speciální Pavilon české ženy. Do Ottova 

slovníku naučného z roku 1908 se dostal termín ženská emancipace, autorky textu byly 

publicistka a především lékařka, Anna Honzáková spolu s Františkou Plamínkovou. Termín 

byl popsán na celkem 10 stranách. Byl zde vysvětlen vztah ženy k muži, k dítěti, právo ženy 

na vzdělání a osobní svobodu.3 Jedním z nejvýznamnějších a také nejvlivnějších 

podporovatelů ženské otázky byl T. G. Masaryk. Veřejně začal podporovat ženy v situaci, kdy 

vrcholil jejich tlak na přístup ke kvalifikovaným povoláním. Na počátku 20. století 

podporoval Masaryk coby český poslanec říšské rady, výbor pro volební právo žen, kterému 

předsedala Františka Plamínková. Ženské hnutí vykazovalo společná témata, především to 

byly společenská a osvětová činnost v různých spolcích, dále snahy o rozšíření možností 

ženského studia a profesního uplatnění. První vrchol rozvoje feminismu v českých zemích 

připadá právě na období přelomu 19. a 20. století.4  

Tolik diskutovaná otázka přístupu žen ke vzdělání je jednou z klíčových celého 

emancipačního procesu. V případě, že žena v 19. století pocházela ze šlechtické rodiny, měla 

možnost se volně vzdělávat v oblasti cizích jazyků, hudby, literatury či filosofie. Počítalo se 

s tím, že až bude provdána, bude svým vzděláním přispívat k vysoké úrovni rodiny. 

O manuální práci v domácnosti a výchovu dětí se postarají služebné. Odtud pronikal nový 

                                                
3 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 451 – 452. 
4 Tamtéž, s. 453 – 454. 
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pohled na úlohu ženy do nižších společenských vrstev, převážně samozřejmě intelektuálních.5 

„Ve vzpomínkách měšťanských dívek té doby se však nesetkáváme s příliš příznivým 

přijetím ženského „vyššího“ vzdělání v rodinách.“6 Karolíně Světlé sice rodiče umožnili 

soukromou školu pro dívky a měla možnost pobývat v knihovně německé filosofické 

a politické literatury. Nesměla si, ale zapisovat své dojmy a fantazie. Literární činnost byla 

v první polovině 19. století pro dívky nevhodná. Úlohou ženy přece mělo být pečování 

o rodinu, případně rodinnou živnost.7  Rovnocenný přístup ke vzdělání se stal v 70. a 80. 

letech 19. století hlavní požadavkem ženského emancipačního procesu v českých zemích. Na 

přelomu 19. a 20. století však tento požadavek již nestačil. Ženy chtěly širší uplatnění ve 

společenském a politickém životě. Mladá generace té doby považovala ženskou 

rovnoprávnost za součást demokratické společnosti.8 Feministické hnutí se naplno rozbíhá 

v období po založení Československa. V nově vytvořeném moderním státě byly otázky 

sociální a ekonomické rovnosti žen první na řadě.9  Kořeny feministického hnutí lze také 

hledat v ekonomických aspektech zejména druhé poloviny 19. století. Vedle zájmu žen se 

vzdělávat, šlo o nutnost účastnit se výdělečné činnosti.  S širší možností vzdělání dívek 

souvisí také rozšiřující se počet ženských profesí, což se projevovalo především po první 

světové válce.10    

1.2	Počátky	dívčího	středoškolského	studia	v	českých	zemích	
Nejprve je nutno se zabývat otázkou, kdy dívky v prostoru Rakouska-Uherska začaly mít 

možnost absolvovat formu vyššího než základního vzdělání. Snahy o vyšší dívčí vzdělání se 

u nás začaly rozvíjet už v šedesátých letech 19. století, nejednalo se však v tuto dobu o střední 

školy v pravém smyslu.“11 Byly to školy, které navazovaly na osmiletou vyšší obecnou školu 

nebo na školu měšťanskou, měly charakter zčásti odborný, zčásti všeobecně vzdělávací. 

Zpočátku byly tříleté, později šestileté.12 V 70. a 80. letech 19. století dívky z obecných 

a měšťanských škol mohly pokračovat ve studiu na odborných nebo specializovaných dívčích 
                                                
5 HORSKÁ, P. Jak se vědecké bádání v Čechách stalo povoláním přístupným i ženám. In: Semináře výzkumného 
centra pro dějiny vědy z let 2000 – 2001. POKORNÁ, M. (ed.), s. 151 – 152.  
6 Tamtéž, s. 152. 
7 Tamtéž, s. 152. 
8 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Kvalifikace, profesionalizace a tzv. ženská povolání v českých zemích. In: Dějiny žen 
aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, K., LENDEROVÁ, 
M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s. 359.  
9 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 451. 
10 BUREŠOVÁ, J, Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. 
In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s. 374.  
11 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele, s. 7. 
12 Tamtéž, s. 7.  
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školách zakládaných městskými zastupitelstvy, pražským Ženským výrobním spolkem 

a spolkem Vesna v Brně. Šlo o jednoleté až tříleté dívčí vyšší, průmyslové a obchodní školy. 

V 80. letech začaly vznikat školy hospodyňské.13   „Od roku 1878 sice byly ženy oficiálně 

připouštěny k maturitám na chlapeckých gymnáziích, ale škola, která by je k maturitě 

připravila, neexistovala.“14 Postupně se začaly vytvářet podmínky pro podporu vzdělání žen. 

Český národ získal několik základních politických práv, které byly důležité pro institucionální 

rozvoj české vědy a univerzitního vzdělání. Dále došlo v roce 1882 k rozdělení univerzity na 

českou a německou část a v neposlední řadě byla založena Česká akademie věd a umění.15  

 „Tyto okolnosti spolu s demokratizací veřejného života a zlepšujícím se sociálním 

a ekonomickým standardem českých středostavovských rodin otevřely nové možnosti 

českého ženského hnutí.“16 Zásluhou Elišky Krásnohorské a jejího spolku Minerva, jenž 

požadoval pomocí petice otevření dívčího gymnázia, přístup žen k vysokoškolskému vzdělání 

a povoláním jim dosud zapovězeným, byla v roce 1890 změněna legislativa a v Praze vzniklo 

první dívčí gymnázium ve střední Evropě. Projekt gymnázia Minerva se podařil díky 

celospolečenskému tlaku, který vyvolalo zveřejnění petice adresované Říšské radě. Podporu 

vyjádřili přední představitelé české inteligence a politické scény. Do prvního ročníku bylo 

zapsáno 51 dívek.17 „Škola se dělila na dvouletou přípravku pro doplnění učiva z obecných 

škol a čtyři třídy gymnázia: během těchto šesti let byla probrána látka odpovídající 

osmiletému chlapeckému gymnáziu.“18 Prvních osmnáct dívek skládalo maturitu na jiném 

gymnáziu, které mělo takzvané právo veřejnosti, tedy zástupcům ústavu bylo dovoleno 

vydávat maturitní vysvědčení.19 Škola nebyla finančně soběstačná, byla financována z  fondu 

spolku Minerva, který byl k tomuto účelu založen. Ústav tedy nesl název Soukromá střední 

                                                
13 PÁNKOVÁ, M. Vzdělávání dívek v Čechách, s. 8. 
14 ŠTRBÁŇOVÁ, S. Ženy ve vědě v letech 1840 – 1989. In: Věda.cz [online]. 2008-3-5.2012-1-18. [vid. 2016-6-
10]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=22769 
15 ŠTRBÁŃOVÁ, S. The institutional position of Czech women in Bohemia, 1860-1938. In: Women 
Scholars and Institutions,  Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). 
ŠTRÁŃOVÁ, S.,  STAMHUIS, I. H., MOJSEJOVÁ, K. (Eds.), s. 85. 
16 Tamtéž, s. 85. 
17 ŠTRBÁŇOVÁ, S. Ženy ve vědě v letech 1840 – 1989. In: Věda.cz [online]. 2008-3-5©2012-1-18. [vid. 2016-
6-10]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=22769 
18 BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace žen v Čechách, s. 132. 
19 Tamtéž, s. 132. 
  Lze se setkat s jiným údajem, Soňa Štrbáňová uvádí, že maturitu skládalo v první vlně 16 studentek. 
ŠTRBÁŃOVÁ, S. The Institutional Position of Czech Women in Bohemia, 1860-1938. In: Women 
Scholars and Institutions,  Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). 
ŠTRÁŃOVÁ, S.,  STAMHUIS, I. H., MOJSEJOVÁ, K. (Eds.), s. 85. 
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škola dívčí spolku Minerva v Praze.20  Bylo zapotřebí mnoha jednání, aby se první dívčí 

střední škola stala plnohodnotnou. „Jen kolik úsilí si vyžádalo udělení práva veřejnosti 

původně soukromému dívčímu gymnáziu Minerva. Po více než patnácti letech, ve školním 

roce 1907/8, bylo konečně studentkám umožněno skládat maturitu v ústavu, v němž 

studovaly. Do té doby musely nejdříve složit zkoušky ze všech vyučovacích předmětů na 

chlapeckém Akademickém gymnáziu a teprve pak směly na téže škole maturovat.“21 Dívčí 

gymnázium bylo v roce 1914 finančně podporováno z pražského a zemského rozpočtu. 

Minerva byla sice nejlevnějším gymnáziem, ale přesto zde nemohly ve větší míře studovat 

dívky z nejchudších vrstev společnosti. Výjimku tvořilo 7 dívek z prvních 51 studentek, které 

pocházely z dělnických rodin.22 Po vzoru gymnázia Minerva začaly vznikat od roku 1895 

další podobná zařízení. Stále však pro ženy neexistovala možnost absolvovat univerzitní 

vzdělání. Nedovolovala to jednak legislativa Rakousko-Uherska a proti se současně stavěla 

řada významných akademiků.23  

Vraťme se však opět ke střednímu školství. Reformou z roku 1908 byla zřízena reálná 

gymnázia typu A. Vedle těchto vzdělávacích ústavů byla ustavena také reformní reálná 

gymnázia, která byla klasifikována, jako reálná gymnázia typu B. Systém výuky nižšího 

stupně odpovídal čtyřem nižším třídám reálky.24 Zastánci rozmanitosti středoškolské soustavy 

hodnotili na existenci reformního reálného gymnázia fakt, že mohlo existovat jako vhodná 

náhrada za reálné gymnázium v místech, kde byla jen reálka. Naopak zastánci varianty 

jednotné střední školy zase spatřovali výhodu v časovém odsunutí volby povolání na čtrnáctý 

rok žáka. Po absolvování nižších tříd se mohl každý student rozhodnout, zda bude pokračovat 

na reálce, nebo na reformním reálném gymnáziu a následně bez dodatečných zkoušek jít 

studovat na univerzitu.25   

„Vývoj obou typů střední školy byl do první světové války značně rozdílný. Zatímco 

osmitřídní reálné gymnasium získalo značnou oblibu a hojně se šířilo, reformní reálné 

gymnasium se nevžilo. Jeho rozvoj nastal až v prvních letech Československa […].“26 

                                                
20 DAMOVÁ, Z. Dívčí gymnasium „Krásnohorská“ Praha II., Nové Město. Vodičkova ul. 22. 1890 – 1953. In: 
Archiv města Prahy. Archivní pomůcky. [online]. [vid. 2016-6-8]. Dostupné 
z: http://www.ahmp.cz/page/docs/AP-518-gymnazium-krasnohorska.pdf 
21 MALINSKÁ, J. Do politiky prý žena nesmí – proč?, s. 105.  
22 ŠTRBÁŃOVÁ, S. The Institutional Position of Czech Women in Bohemia, 1860-1938. In: Women 
Scholars and Institutions,  Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). 
ŠTRÁŃOVÁ, S.,  STAMHUIS, I. H., MOJSEJOVÁ, K. (Eds.), s. 85. 
23 Tamtéž, s. 85. 
24 VESELÁ, Z. Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války, s. 44. 
25 Tamtéž, s. 44. 
26 Tamtéž, s. 45. 
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Absolventi reálného a reformního reálného gymnázia se mohli stát posluchači všech 

světských univerzitních fakult. V případě zájmu o určité humanitní obory však byla nutná 

doplňovací zkouška z řečtiny a poté byla umožněna studia i na teologii. Podmínkou bylo, že ji 

museli studenti složit do dvou let od maturity. Složitější byla situace u absolventů 

sedmitřídních reálek, kteří chtěli studovat na univerzitě. Ti museli složit zkoušku z latiny 

a filosofické propedeutiky. V případě zájmu o univerzitní obory klasicko-historické ještě 

zkoušky z řečtiny.27  

Před vypuknutím první světové války úředníci z příslušného ministerstva změnili pravidla 

výuky lyceí tak, aby byl vytvořen systém tří druhů studia, a to čtyřleté, šestileté a sedmileté. 

Byly přizpůsobeny učební osnovy všech typů studia praktickým potřebám dívek, které se zde 

mohly připravovat budoucí povolání, nebo k dalšímu studiu.28 „Rozsah látky čtyřletého 

lycejního studia přibližně odpovídal reálnému gymnáziu. Po jeho skončení mohly dívky 

přestoupit na některou z odborných škol (jednalo se hlavně o odborné dívčí školy průmyslové, 

kuchařské, hospodyňské etc.) nebo přímo do pracovního procesu. Studentky pátých šestých 

a sedmých ročníků lycea absolvovaly výuku rozšířenou o předměty, které potřebovaly pro 

přípravu k řádnému studiu na univerzitě.“29 Lycea se tak mohla podle úpravy připojovat 

k reformovaným reálným gymnáziím. Po čtvrté třídě se spojila s gymnáziem coby vyšším 

oddělením, a to například jako paralelky. Byla tak vyřešena možnost, jak dívky mohly 

pokračovat ve studiu na vysokých školách. Postupné spojování lyceí s vyšším stupněm 

reformních reálných gymnázií vyústilo v prvních letech Československé republiky 

k definitivní přeměně lyceí na reformní reálná gymnázia.30 V nové Československé republice 

vznikala řada středních škol, zvlášť na národnostně smíšeném území, kde české školy 

chyběly, jako například v Brně, Českém Brodě, Liberci, Znojmě či v Olomouci.31 Dívčí 

střední školství bylo v žalostném stavu, jeho rozvoj byl ponechán v rukou soukromých a ve 

spolkové péči. Dívky mohly studovat na chlapeckých gymnáziích, ale pouze jako privatistky 

s nejrůznějšími a zcela zásadními omezeními.32 „Privatistky nejsou zkoušeny a vyvolávány 

jako veřejní žáci. Dle ministerského výnosu je zkoušení mezi rokem úplně vyloučeno. Dívky 

se podrobují semestrálním zkouškám z látky probrané za celé pololetí. Ale na štěstí málokterý 

ústav řídí se doslovně tímto moudrým nařízením. Dívky jsou volány aspoň při zkoušení 

                                                
27 VESELÁ, Z. Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války, s. 46 – 47. 
28 MALINSKÁ, J. Do politiky prý žena nesmí – proč?, s.  110. 
29 Tamtéž, s.  110. 
30 VESELÁ, Z. Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války, s. 50. 
31 Tamtéž, s. 53.  
32 Tamtéž, s. 57.  
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orientačním; je to málo, ale lepší než nic.“33 Situace ve středoškolském dívčím vzdělávání 

byla vyřešena od školního roku 1918/19. Tehdy dívky mohly být konečně řádnými 

studentkami středních škol a byla zrušena klasifikační kritéria. Zpočátku měly být sice dívky 

prioritně umístěny v dívčích středních školách, ale postupně do roku 1921 již mohly studovat 

také na chlapeckých gymnáziích bez omezení. O rok později byla zrušena dívčí lycea.34 

Zásadnější reformy se československé střední školství dočkalo až v roce 1933, ministerským 

výnosem se změnily konečně učební osnovy na všech typech vzdělávacích zařízení. Hlavní 

rozdíl zůstal mezi reálkou a ostatními středoškolskými typy, které zůstaly základem pro dělení 

ve vyšších třídách. Reálky zůstaly i nadále jen sedmitřídní. Změna školského systému 

umožňovala poměrně hladký přestup žáků a žákyň mezi gymnáziem a reálným gymnáziem 

a na druhé straně mezi reformním reálným gymnáziem a reálným. K přestupu stačila jedna 

diferenční zkouška z latiny nebo francouzštiny.35      

1.3	Počátky	ženského	vysokoškolského	studia	v	českých	zemích	
První studentky se na univerzitách objevují jako hospitantky ve druhé polovině devadesátých 

let. Na německé univerzitě probíhal tento proces snadněji.36 Brány univerzit měly být pro 

ženy ministerským výnosem otevřeny již v roce 1878, avšak ve skutečnosti se zájemkyně 

o vysokoškolské studium dočkaly řádného studia v roce 1897.37 Prusko a Rakousko se staly 

posledními zeměmi Evropy, které umožnily ženské vysokoškolské studium. Nejdříve mohly 

ženy studovat ve Švýcarsku, do poslucháren univerzity v Curychu mohly usednout v roce 

1863. Mezi další státy povolující ženské akademické studium patřilo například Norsko, Řecko 

či Francie.38 Několik žen z českých zemí začalo studovat proto v zahraničí. První Češky, které 

promovaly v cizině, byly roku 1880 Bohumila Kecková v Curychu a Anna Bayerová roku 

1881 v Bernu. Jejich vysokoškolské studium však Rakousko-Uhersko uznalo oficiálně až 

roku 1896 vydáním nostrifikačního výnosu o uznání lékařských diplomů ze zahraničí.39 

V prostoru českých zemí bylo nejprve ženám umožněno studium na filosofické fakultě 

                                                
33 Ženské studium na českých středních školách a vysokých, SLAVÍKOVÁ, M. a kol., s. 58. 
34 VESELÁ, Z. Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války, s. 57 – 58. 
35 Tamtéž, s. 74 – 75.  
36 PEŠEK, J. Pražští univerzitní studenti v letech 1848 – 1939. In: RATAJOVÁ, J. Pražský student. Univerzitní 
studenti v dějinách Prahy, s. 55.  
37 ŠTRBÁŇOVÁ, S. Ženy ve vědě v letech 1840 – 1989. In: Věda.cz [online]. 2008-3-5 © 2012-1-18. [vid. 
2016-6-10]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=22769 
38 PEŠEK, J. (rec): Durch erkenntnis zu Freiheit und Glück.. Schriftenreihe des Universitätsarchivs, Universität 
Wien 5. Band, Wiener Universitätsverlag, 1990.  
39 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 439 – 440. 
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a vzápětí na lékařské fakultě. Ostatní fakulty otevřely brány ženám mnohem později.40 

„Prvních osm českých žen absolvovalo Filozofickou fakultu v roce 1900 se středoškolskou 

aprobací výuky fyziky, matematiky, dějin a zeměpisu; ve stejný rok byly zaměstnány buď na 

pražské Minervě, nebo na brněnské Vesně jako středoškolské profesorky.“41 V roce 1901 se 

konala první doktorandská promoce posluchačky v Karolinu. Šlo o bioložku Marii Zdeňku 

Baborovou. Promoce se stala národním svátkem.42 Tentýž rok byl doktorát udělen též 

profesorce matematiky na Dívčím gymnáziu Minerva, Marii Fabiánové. Mezi další úspěšné 

absolventky pražské univerzity patřila například dcera pozdějšího prezidenta T. G. Masaryka, 

Alice Masaryková, která získala doktorát v roce 1903.43 První doktorkou medicíny se stala 

v roce 1902 Anna Honzáková.44 

Právnické fakulty se ženám se otevřely nejpozději, teprve v roce 1919. Masovou záležitostí se 

ženské vysokoškolské studium stalo teprve po druhé světové válce.45 Zlomovým bodem pro 

studentky na české univerzitě se stala první světová válka. „A protože ve válečných 

semestrech podstatně ubylo studentů, páni profesoři, jejichž příjmy v nemalé míře závisely na 

zkušebních taxách, se přílivu dívek, které zaplňovaly prázdná místa, již nebránili tak 

úporně.“46 Posluchaček stále přibývalo. „Ve školním roce 1916/17 studovalo na filosofické 

fakultě více žen než mužů.“47 „Vysokoškolsky vzdělaná žena, usilující o uplatnění své 

kvalifikace ve společnosti, se po první světové válce stává novým fenoménem.“48 V roce 

1919 a 1920 se podíl studentek na lékařské fakultě dotýkal dvacetiprocentní hranice. Velmi 

podobně vypadala situace na přírodních vědách, kde bylo v posluchárnách více než 20% žen. 

38,1 procent studentek vykazovala v akademickém roce 1918/19 filosofická fakulta, kde byl 

                                                
40 J. KÁRNÍK Z. Ženy ze středních společenských vrstev.jako představitelky ženského pokrokového hnutí v první 
polovině 20. století. In: Studie k sociálním dějinám 10. MACHAČOVÁ, J., MATĚJÍČEK (Eds.), s. 183. 
41 ŠTRBÁŃOVÁ, S. The Institutional Position of Czech Women in Bohemia, 1860-1938. In: Women 
Scholars and Institutions,  Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). 
ŠTRÁŃOVÁ, S.,  STAMHUIS, I. H., MOJSEJOVÁ, K. (Eds.), s. 86. 
42 Tamtéž, s. 86.  
43 Tamtéž, s. 86. 
44 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds), s. 442. 
45 PEŠEK, J. Pražští univerzitní studenti v letech 1848 – 1939. In: RATAJOVÁ, J. Pražský student. Univerzitní 
studenti v dějinách Prahy, s. 55. 
46 Tamtéž, s. 55. 
47 MALINSKÁ, J. Do politiky prý žena nesmí – proč?, s. 124 – 125.  
48 BUREŠOVÁ, J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. 
In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s  374 – 375.  
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podíl žen vůbec nejvyšší.49„Významný podíl na vysokém procentu žen na filosofii měly 

filologické obory, lépe vyhovující studijnímu zaměření dívek.“50  

1.4	Vývoj	emancipace	v	Československu	ve	dvacátých	letech	20.	století	
Ženy se v období po první světové válce stále více aktivním způsobem dostávaly do 

celospolečenského dění. Kvalifikované názory žen jsou patrny také v oblasti mezinárodních 

vztahů a na půdě zahraniční politiky. Ženy z Československa zastávaly významná místa 

v mezinárodních organizacích. Významnou postavou se stala Františka Plamínková, která se 

stala místopředsedkyní Mezinárodní ženské rady a Mezinárodní aliance pro volební 

a občanská práva žen či členkou vedení Mezinárodního sdružení výdělečně činných žen.51 

O rovnoprávné postavení ve veřejné, politické a ekonomické oblasti se zasadil výrazným 

způsobem mimo jiné T. G. Masaryk. Vyjadřování podpory a kontakty prvního 

Československého prezidenta s aktivními ženami prosazujícími principy ženského hnutí jsou 

doloženy v mnoha pramenech.52  „Málokdo z vedoucích osobností českého veřejného života 

si uvědomil zásadní význam práce Ženské národní rady. Neuvědomovali si dostatečně, že šlo 

o podíl na budování státu, o snahu zapojit do státních zájmů větší část národa, ale hlavně 

zapojit do veřejné práce tu část společnosti, která vždy vytvářela atmosféru rodiny a vůbec 

společnosti.“53 Ženské hnutí se postupně rozšiřovalo o další členky a tím rostla širší profesní 

základna. Zpočátku byly většinou členkami zmíněného hnutí převážně učitelky. Mnohé členy 

navíc byly vdané a měly podporu svých manželů.54 První polovina dvacátých let byla pro 

ženské emancipační snahy ve znamení obrany základních práv a svobod. Šlo o právo 

studovat, vybrat si svobodně povolání a také snaha o spravedlivé ohodnocení, stejné jako je 

přiznáno mužům.55 Za zmínku jistě stojí fakt, že ženské emancipační hnutí bylo tvořeno 

v naprosté většině intelektuálkami, manželkami úspěšných mužů, tedy šlo o ženy pohybující 

se ve středních vrstvách společnosti.56 Samostatnou kapitolou je účast žen v parlamentní 

politice. Kritika činnosti političek zaznívala z nejrůznějších míst, od mužů po ženy. Politická 

                                                
49 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce: Složení studentstva. In: KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 26.   
50 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 155.  
51 BUREŠOVÁ, J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné lidské bytosti: In: 
Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (Eds.), s. 382 – 383. 
52 BUREŠOVÁ, J. Ženy ze středních společenských vrstev jako představitelky pokrokového hnutí v první 
polovině 20. století. In: Studie k sociálním dějinám 10, MACHAČOVÁ, J., MATĚJÍČEK, J. (Eds.), s. 185 – 187. 
53 Tamtéž, s. 191. 
54 Tamtéž, s. 191. 
55 Tamtéž, s. 193. 
56 Tamtéž, s. 191. 



17 
 

činnost byla samozřejmě výnosným povoláním s jasně danými pravidly, které nedovolovaly 

vždy prosazovat ženám to, co potřebovaly, protože bylo nezbytné zachovat loajalitu své 

straně.57  

1.5	 Fenomén	 emancipace	 žen	 na	 venkově	 a	 diskriminace	 žen	 ve	městech	

Československa	(třicátá	léta	20.	století)	
Emancipace žen se během třicátých let dorazila také na venkov Československa. Postavení 

žen bylo na venkově tehdy srovnatelné s postavením žen s feministickým smýšlením ve 

městech před půl stoletím.58 K postupu feministického smýšlení na venkov přispěl fakt, že 

tamější mládež měla již rozšířené možnosti odborného vzdělávání, třebaže odborných škol 

pro hospodyně. Naopak brzdou pokroku byla izolace pokrokovějších žen v malých vesnicích 

mnohdy od sebe velmi vzdálených, konzervativní myšlení a hospodářská krize.59 Třicátá léta 

ovšem také pro Československo nebyla příznivá. Hospodářská krize a s ní související 

nezaměstnanost vyústila u veřejnosti ve snahu hledat viníka.60 „Odeznění hospodářské krize 

a obavy z rostoucího nebezpečí ze strany nacisty ovládnutého Německa dočasně utlumily 

hlasy volající po odstranění žen z profesního a veřejného života. S plnou silou propukly na 

podzim 1938 po podpisu Mnichovské dohody, zejména s přílivem uprchlíků z pohraničí 

hledající uplatnění ve vnitrozemí.“61 Určitá forma diskriminace žen však platila i bez 

hospodářské či jiné krize v oblasti platového ohodnocení. Muži – úředníci měli podle 

statistiky Všeobecného penzijního ústavu v roce 1929 větší plat než ženy. Ilustrovat lze 

situaci na příkladu průměrného platu mužů, který činil 18 600 korun, oproti 10 100 korun, jež 

pobíraly ženy, které se navíc vyskytovaly pouze vzácně mezi nejvíce odměňovanými 

úřednicemi s uvedeným platem vyšším než 42 000 korun.62   

Je nutné zmínit, že samozřejmě i v řadách žen byla prosazována jiná než emancipační cesta, 

jež prosazovaly ženské pokrokové spolky. Šlo o ženské katolické spolky, které byly součástí 

Československé strany lidové. Prosazovaly opak toho, co se považovalo za moderní. 

Požadovaly návrat k víře, morálce a bojovaly proti manželské rozluce. Zaměřeny byly na 

rodinnou a školskou výchovu. Tyto spolky měly velké členské základny. Jen pro přibližné 

                                                
57 Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ. J. (edd.), s. 401 – 404.  
58 BAHENSKÁ, M., HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století, 
s. 222. 
59 Tamtéž, s. 221 - 222. 
60 Tamtéž, s. 222. 
61 Tamtéž, s. 222. 
62 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s 389. 
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srovnání, v moravské ženské katolické organizaci bylo v roce 1937 sdruženo celkem 315 162 

členek, zatímco Ženská Národní rada v roce 1935 disponovala 50 místními organizacemi 

s celkem 27 000 žen.63 Přesto lze nalézt určité styčné body obou ženských společenských 

proudů.  Jak liberálně pokrokovým ženám tak katolickým ženám šlo o poskytnutí pomoci 

sociálně slabým nebo o rozšíření vzdělání dívek, ve druhém případě však každý proud 

ženského hnutí spatřoval řešení v odlišném postupu. Oba proudy spolupracovaly se 

zahraničními organizacemi, jejich členky pracovaly na mezinárodní úrovni a zastupovaly své 

organizace na nejrůznějších kongresech.64 

1.6	Uplatnění	žen	ve	vědě	v	meziválečném	období	Československa	
Se vzděláním žen se pojí také jejich uplatnění v profesním životě. Pojďme se nyní proto 

věnovat sektoru, který byl jednoznačně vyhrazen mužům, tedy vědeckému teritoriu.   

Uplatnění ve vědecké oblasti bylo spolu s oblastí politiky posledními cíli, které si ženské 

hnutí vytyčilo na počátku 20. století. Ve vědecké oblasti přitom nešlo jen o vysokoškolské 

vzdělání, ale také o uplatnění získaných vědomostí. Vědecká pracoviště však ženám byla 

dlouho zapovězena. Z absolventek filosofické fakulty se nejčastěji staly středoškolské 

učitelky. Zlomovým bodem bylo až období První republiky, kdy byla ústavou formálně 

zaručena rovnost obou pohlaví.65 „V praxi šlo ovšem o dosti zdlouhavý proces, což výmluvně 

dokazují čísla z roku 1930. K tomuto datu mělo Československo 645 lékařek, 535 

středoškolských profesorek, 210 farmaceutek, 162 absolventek technických vysokých škol, 92 

advokátek a 61 inženýrek ekonomie, jen minimum jich však pokračovalo ve vědecké 

kariéře.“66 V personálním obsazení například přírodovědecké fakulty figurovaly pouze čtyři 

ženy, které pracovaly jako asistentky.  Dvě z nich byly jmenovány docentkami, a to Albína 

Dratvová v roce 1932 v oboru filozofie exaktních věd a Julie Moschelesová o dva roky 

později v oboru antropogeografie.67 „Zajímavostí je, že se obě aktivně zúčastnily organizace 

4. mezinárodního kongresu historie vědy, který se konal v roce 1937 v Praze. Obě také 

přispěly svými přednáškami: A. Dratvová o Newtonovi jako filosofovi a J. Moschelesová na 

                                                
63 BUREŠOVÁ, J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. 
In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s. 377.  
64 BUREŠOVÁ, J. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století, s. 50 – 51.  
65 Žena v českých zemích od středověku do 20. století.  LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 443 – 444.  
66 Tamtéž, s. 444. 
67 Tamtéž s. 444 



19 
 

téma: Une monographie de géographie urbaine du début du XIXe siècle: Jablonec.“68  Albína 

Dratvová ani Julie Moschelesová nikdy nezískaly profesuru, přestože Dratvová působila po 

roce 1945 jako zástupkyně vedoucího Katedry filosofie vědy Univerzity Karlovy. První 

mimořádnou profesorkou filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy se stala Milada 

Paulová, a to v roce 1935. Řádnou profesuru získala o čtyři roky později.  Plně jí však byl 

přiznán řádný profesorský titul až v roce 1945. Svoji habilitační práci však obhájila již v roce 

1925, na uznání své práce tedy čekala dvacet let i přesto, že tehdejší Československo bylo 

v daném období demokratickou zemí.69 Další dvě ženy se významně zapsaly do vědecké 

komunity.  V roce 1929 obhájila habilitační práci Flora Kleinschnitzová v oboru historie 

české a slovenské literatury. Druhou akademičkou byla Růžena Vacková, která se stala 

docentkou v oboru klasické archeologie v roce 1930, teprve o osmnáct let později získala 

mimořádnou profesuru.70 Filosofická fakulta měla tedy v době mezi světovými válkami 

celkem čtyři docentky. Šlo o Miladu Paulovou, Floru Kleinschnitzovou, Růženu Vackovou 

a Drahomíru Stránskou,71 která se stala docentkou v roce 1932 v oboru etnografie.72 Dvě 

z nich se, jak již bylo zmíněno, staly profesorkami, a to Růžena Vacková a Milada Paulová.73 

Růžena Vacková patřila k úspěšným posluchačkám Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

prvního sledovaného období.  

Na univerzitě Karlově začaly ženy být součástí pedagogického sboru po roce 1920. Až do 

roku 1939, ale neměla ve svých řadách žádnou profesorku. Jediná docentka, která vyučovala 

na právech, se habilitovala roku 1928, šlo o Jarmilu Veselou. V horší situaci byly technické 

obory. Na Českém vysokém učení technickém v pedagogickém sboru nebyla ani jedna 

docentka.74  

V České akademii věd a umění ženy sice působily, ale až na výjimku, kterou byla Milada 

Paulová, se jednalo o akademičky z uměleckých oborů. Daní žen, které se prosadily ve 

vědeckých kruzích, bylo obětování svého soukromého života. Příkladem může být právě 
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zmiňovaná Milada Paulová, která nikdy nezaložila rodinu a svůj majetek nakonec odkázala 

své ošetřovatelce. Najít cestu, jak skloubit profesní a soukromý život v dané době nebylo 

jednoduché.75   

Postupná infiltrace žen do vědeckého světa je dobře patrná na příkladu nepravidelných 

kongresů československých přírodovědců a lékařů organizovaných v Praze od roku 1880. 

Počet žen, které se jich účastnily, rostl s tím, jak se dokázaly prosadit ve vědeckých 

pracovních pozicích.  Poprvé se zúčastnily zmíněného kongresu ženy v roce 1908, kdy 

probíhal již čtvrtý ročník vědeckého sympozia. Celkem jich bylo šest. Byla mezi nimi česká 

lékařka Vozábová, která měla se svojí kolegyní z Ruska dokonce společnou přednášku. 

V roce 1914 šlo opět o jednotlivé vědecké pracovnice, konkrétně šlo o osm žen. Teprve na 

šestém kongresu v roce 1928 se účast žen stala patrnější. Tehdy již na kongrese bylo celkem 

121 vědeckých pracovnic. 75 z nich byly obyvatelky Československa. Ostatní přijely 

z Polska, Jugoslávie nebo Rakouska.76   „[…] i když konstantně rostl počet univerzitně 

vzdělaných českých žen v době po 1. světové válce, až do konce 2. světové války se ženy 

nijak výrazně neprosadily, zvláště ne pak v technických oborech, i když rovnost mužů a ženy 

byla zakotvena v Ústavě. Na vrcholu pyramidy tzv. mužských profesí, ženám většinou 

nedosažitelných, byla věda, státní správa a politika.“77 

  

                                                
75 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 444 – 445. 
76 ŠTRBÁŃOVÁ, S. The Institutional Position of Czech Women in Bohemia, 1860-1938. In: Women 
Scholars and Institutions,  Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). 
ŠTRÁŃOVÁ, S.,  STAMHUIS, I. H., MOJSEJOVÁ, K. (Eds), s. 90.  
77 Tamtéž, s. 93. 
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2.	Studium	na	Filosofické	fakultě	Univerzity	Karlovy	

2.1	Organizace	studia	1920	-	1930	
Posluchači Filosofické fakulty nebyli většinou primárně rozhodnuti k vědecké práci. „Úkolem 

fakulty bylo vychovávat během čtyřletého studia budoucí učitele středních škol (gymnázií 

a reálek, budoucích reál. gymnázií), jakož i nepočetné kandidáty vědecké dráhy.“78 Pro 

budoucí středoškolské profesory byla povinná státní zkouška, samozřejmě po schválení 

domácí písemné práce. Na ostatní studenty se povinnost státnic nevztahovala. Student mohl 

vykonat rigorózum a získat titul PhDr., aniž by před tím musel skládat jiné zkoušky.79 „Pouze 

studenti, kteří žádali o osvobození od kolejného (školního poplatku) nebo pobírali stipendium 

různého druhu, musili skládat z předepsaného počtu přednášek kolokvia, dílčí zkoušky, 

v nichž učitel písemně stvrzoval, že posluchač chodil na přednášky a rozumí jejich obsahu.“80 

Většina posluchačů tedy skládala na závěr státní zkoušky učitelské způsobilosti ze dvou či 

třech předmětů před Zkušební komisí pro učitelství, jejímiž členy byli vysokoškolští 

profesoři, jinak však byla Zkušební komise od fakulty oddělena.“81 Jen málo studentů 

skládalo jak státnici, tak rigorózní zkoušku. „Jisto je, že složit státnici se snažili hlavně 

studenti sociálně slabší, kteří od počátku studia upínali naděje k středoškolské profesuře, 

pokud mezi tím nenašli jiné povolání.“82 Působit na střední škole jako suplent dokonce mohli 

studenti, kteří pouze absolvovali osm semestrů, tedy nesložili státní zkoušku. Se zařazením 

suplenta mohli učit i dlouhodobě.“83 Systém filosofické fakulty prakticky umožnil, že mohl 

působit jako suplent na střední škole každý, kdo dokončil 5. ročník středoškolského studia, 

byl zapsán jako mimořádný student na filosofické fakultě a byl veden jako kandidát státnice. 

Zmíněný jev se stal terčem kritiky, a proto se přistoupilo k úlevám v systému přijímání 

posluchačů.84 „Ministerstvo už roku 1919 dovolilo, aby všem absolventům sedmitřídních 

reálek, kteří chtějí skládat státní nebo rigorózní zkoušku, byla prominuta doplňující maturita 

z řečtiny. Zprvu to bylo myšleno jako úleva pro studenty vracející se z vojenské služby, 

potom se však výnos rozšířil na všechny, kdo předtím musili před doplněním maturity 

studovat mimořádně (nejdéle se to týkalo rigoróz z hlavního předmětu filosofie – do roku 

                                                
78 POLIŠENSKÝ, O. Inventář Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1882 – 1966, s. 3.  
79 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 155. 
80 Tamtéž, 155. 
81 POLIŠENSKÝ, O. Inventář Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1882 – 196,. s. 3.  
82 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 155. 
83 Tamtéž, s. 155 – 156. 
84 PETRÁŇ, J. Nástin dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 322. 
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1922).85 Krátce po válce tedy ještě platilo pravidlo, že řádní studenti museli mít maturitu 

z klasického gymnázia, jen tak byli řádnými studenty, jinak měli status mimořádných 

posluchačů. 86 Postupně výše zmíněných úlev od doplňovacích maturit začaly využívat také 

absolventky šestitřídních lyceí. Mimořádná forma studia, proto ve dvacátých letech ztrácela 

význam.87 Posluchači studium neměli časově omezené a jeho doba se prodlužovala nejen 

kvůli tomu, že se na studia vraceli demobilizovaní vojáci. Studenti měli často problém 

s hmotným zabezpečením, a proto mnohdy studovali při stálém nebo příležitostném 

zaměstnání […]. 88 Nicméně podle statistik nemělo prodlužování studia vliv na kvalitu 

přípravy. Každý, kdo se rozhodl státnice absolvovat, je úspěšně vykonal. 89 

2.2	Organizace	studia	po	reformě	z	roku	1930	do	konce	První	republiky	
Situace ve středním školství se během dvacátých let stabilizovala a poptávka po učitelích 

nebyla již naléhavá. Nyní bylo potřeba provést změny v oblasti státnic.90 „Konečně byl 

připraven a roku 1930 vydán nový zkušební řád pro filosofické fakulty, který stanovil, že 

každý posluchač si má už během prvních dvou let studia vybrat zkušební skupinu dvou 

rovnocenných předmětů, ze kterých by už po čtvrtém semestru skládal první státní zkoušku.“ 

První státní zkouška se stala pomyslným sítem posluchačů, kterých bylo mnoho.91 „Při první 

státní zkoušce měl student po absolvování předepsaných kolokvií z vybraných přednášek 

a zápočtů ze seminářů prokázat znalost látky ve zvolené dvouoborové kombinaci předmětů, 

dále pak znalost vyučovacího jazyka (čeština, slovenština) po stránce mluvnické i slohové.“92 

První část zkoušky byla ústní, druhá pak z vyučovacího předmětu, písemná.93 Po první 

úspěšně vykonané státnici se studenti stávali kandidátem filosofie, kterému náležel titul PhC 

a jen tak mohl pokračovat v dalším úseku studia.94 Zajímavostí je, že první státní zkouška 

vložená doprostřed studia, přispěla k šíření skript. Tvořili je sami studenti, a to podle záznamu 

přednášek učitelů. Skripta poté studenti nechávali posuzovat jednotlivým učitelům. Byl totiž 

nedostatek učebnic, většinou proto zástupci pedagogického sboru požadovali, aby posluchači 

                                                
85 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 156. 
86 Tamtéž, s. 156. 
87 Tamtéž, s. 156. 
88 Tamtéž, s. 154. 
89 PETRÁŇ, J. Nástin dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 322. 
90 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 156. 
91 Tamtéž, s. 156. 
92 Tamtéž, s. 157. 
93 Tamtéž, s. 157. 
94 PETRÁŇ, J. Nástin dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 323.  



23 
 

důkladněji ovládali látku učebnic středoškolských.95   „Druhou státní zkoušku mohl skládat 

nejdříve na sklonku osmého semestru a teprve po jejím úspěšném vykonání získával aprobaci 

středoškolského profesora. Teprve složení druhé státní zkoušky prokazovalo odbornou 

způsobilost k vyučování na střední škole.“96 Druhá státní zkouška opět vyžadovala stanovený 

počet vysvědčení o kolokviích, dále musel student absolvovat jedno semestrový seminář, 

který byl zakončen pedagogickou zkouškou. Nutná byla také domácí práce z obou předmětů 

v kombinaci, již si zvolil. Práce byla vypracována na dané téma, které určoval examinátor. 

Teprve po schválení prací byl student připuštěn k písemné zkoušce klauzurní a na závěr složil 

ústní zkoušku. Tento řád platil až do akademického roku 1947/48.97 „Rigorózní řád 

o doktorských zkouškách zůstával po doplňcích z let 1918 a 1936 v platnosti od roku 1899. 

Studenti, kteří nehodlali učit na střední škole, nemusili ani po roce 1930 během studia skládat 

státnice. Na doktorandovi se kromě formalit vyžadovalo pouze vysvědčení, že navštěvoval po 

čtyři léta některou z filosofických fakult (doma nebo v cizině) jako řádný imatrikulovaný 

posluchač.“ 98 Uchazeči o doktorandské studium museli samozřejmě nejdříve zpracovat 

vědeckou práci na téma určené vedoucím semináře.99 
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3.	Výsledky	analýzy	archivních	materiálů	

3.1	Akademický	rok	1920/21	

3.1.1.	Obecná	charakteristika	období	

Československý stát vznikl odtržením od Rakousko-uherské monarchie, které nastalo krátce 

po skončení První světové války se všemi důsledky, které Československo neslo stejně jako 

řada dalších Evropských států, které byly válkou zasaženy nejvíce.100 Nově založený stát 

musel projít nesnadným vývojem v mnoha oblastech, už jen z toho důvodu, že se dohromady 

spojila území nejen s odlišnými národnostmi, ale také ekonomickou úrovní.101 Během 

dvacátých let se však podařilo novým, reformovaným řádem kapitalismu a nově nastaveným 

sociálním systémem, vytvořit takové sociální a ekonomické prostředí, kterého do té doby 

v tomto prostoru nikdy nebylo dosaženo.102 První republika však zaznamenala také další 

významný úspěch, a to na poli sociálním. „Odvážila se hodně, když se rozhodla pro realizaci 

politické rovnoprávnosti žen, tj. poloviny lidstva, a programu jejich postupného sociálního 

zrovnoprávnění. Přeskočila tak i kvality většiny „starých“ demokracií. Tak menší revoluce 

vpadla vjedno s tak zásadní proměnou společnosti, jakou byl právě probíhající zvrat v tzv. 

demografické revoluci.“103 Rovnost pohlaví zaručovala jednoznačným způsobem ústava 

z roku 1920, konkrétně šlo o hlavu pátou hovořící o právech a svobodách a povinnosti 

občanské.104  Existoval však zpočátku rozdíl mezi teorií a praxí způsobený neakceptací ze 

strany zaměstnavatelů či státních úředníků. Navíc ústava nebyla automaticky aplikována na 

nižší zákonné články. Napravovat popsaný jev se snažily zástupkyně pokrokových ženských 

spolků, usilovaly o dopracování potřebných formalit a samy navrhovaly právní předpisy 

a přispívaly k rozšíření povědomosti o rovnosti obou pohlaví nejrůznějšími osvětovými 

činnostmi.105 Spolu s paragrafem o všeobecné rovnoprávnosti ženy získaly také aktivní 

                                                
100 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 15. 
101 Tamtéž, s. 15. 
102 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938), s. 54. 
103 KÁRNÍK, Z. Některé sociokulturní kontury a náplně první republiky. In: Studie k sociálním dějinám 11. 
MACHAČOVÁ, J., MATĚJÍČEK, J., SOUKUPOVÁ, B. (eds.), s. 124. 
104 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. Zákon ze dne 29. 2. 1920, kterým se uvozuje Ústavní 
listina Československé republiky. [online]. [vid. 2016-6-5]. Dostupné 
z: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
V § 106 (1) Ústavy republiky Československé se uvádí: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“ 
105 BUREŠOVÁ, J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. 
In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s. 378.  
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i pasivní volební právo.106 Podívejme se nyní na informace ohledně zaměstnanosti žen 

z období úplného začátku dvacátých let. 

Podle sčítání lidu roku 1921 bylo výdělečně činných žen v Československu 17, 98 procent, 

i když ve skutečnosti jich bylo o něco více, protože ve sčítacích arších například nebyly 

zapsány nejrůznější pomocnice v zemědělství, obchodě nebo v řemeslnické činnosti. Naproti 

tomu, mužů bylo výdělečně činných 57, 23 procent.107 

V oblasti náboženství nově vytvořený stát zasáhl podobné hnutí, jako bylo Pryč od Říma!, 

ovšem v daleko masivnějším měřítku, které tehdejší Evropa nezažila. Obyvatelé 

Československa se měli potřebu vymezovat vůči Rakousko-Uhersku. Vzedmula se vlna 

národního cítění a projevovala se proticírkevní nálada, která vrcholila v obrazoboreckých 

činech.108  „Během několika let římskokatolickou církev opustilo více než milion věřících, 

z nichž zhruba polovina vstoupila do nově založené Církve československé, několik desítek 

tisíc do Českobratrské církve evangelické, vzniklé sloučením luterských a reformovaných 

sborů českého jazyka, a zbytek zůstal bez jakéhokoli vyznání.“109  

Z hlediska školství je možné konstatovat, že Československo disponoval rozvinutým 

školským systémem, což však platilo zejména pro České země, ne pro Slovensko či 

Podkarpatskou Rus. Podílel se na tom hospodářský růst konce 19. a také začátek 20. století.  

Výrazně přispělo také zavedení povinné školní docházky již v roce 1869 a rozšíření středního 

školství a do určité míry také vysokého školství na konci 19. století.110  

 

 

                                                
106 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. Zákon ze dne 29. 2. 1920, kterým se uvozuje Ústavní 
listina Československé republiky. [online]. [vid. 2016-6-5]. Dostupné 
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voliti do sněmovny poslanecké mají všichni státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří 
překročili 21. rok věku svého a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny. § 10 Volitelní 
jsou státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří dosáhli aspoň 30. roku věku svého 
a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny.“ 
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4. část: Československá republika, s. 7. 
108 NEŠPOR, Z. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu, s. 56. 
109 Tamtéž, s. 56. 
110 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 321. 
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3.1.2	Charakteristika	archivních	materiálů		
Nejprve je důležité upřesnit, jaká data lze z nacionálů vyčíst. Kromě jména a příjmení 

posluchačů mělo být zapsáno místo, země a rok jejich narození, náboženství, obec domovská, 

dále mateřský jazyk, obydlí – tedy aktuální bydliště.  Další informace se týkala otce studenta, 

tedy jméno, bydliště a povolání otce, v případě jeho úmrtí byla v listě stejná kolonka pro 

poručníka. Zjišťovalo se také, v jakém vzdělávacím ústavu byl student poslední půl rok 

zapsán. Nechybí zde ani dotaz na stipendium, dále je v nacionálu kolonka o tom, jakým 

dokladem o vzdělání se prokazuje a kdy jej získal. Zapisoval se také seznam přednášek spolu 

s jejich týdenním hodinovým rozsahem, jméno přednášejícího. Dále se zjišťovalo, zda 

posluchač žádá o osvobození od kolejného. Zda je student osvobozen od kolejného, je vždy 

zřejmé z poznámky od zaměstnanců univerzity, kde je uvedeno buď, že je osvobozen a tedy 

poplatek za ubytování je 0 korun, či je vypsána částka. V tabulce jsou nicméně vypsány také 

další poplatky, například taxy, knihovní a laboratorní poplatky či příspěvky. Na horní straně 

nacionálu měl rovněž student zapsat, o jaký semestr jde, posluchači se totiž zapisovali znovu 

v dalších semestrech. Zapsán měl být i název konkrétní fakulty.  Poslední informace se týkala 

vojenské povinnosti, což je však údaj týkající se pouze mužů.    

3.1.3	Profil	posluchaček	z	hlediska	absolvovaného	středoškolského	studia	
Přehled vzdělávacích ústavů nových posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy byl 

tvořen podle nejpodrobnějších kritérií, která byla možná stanovit. Sledovala jsem, jaký typ 

střední školy jednotlivé posluchačky absolvovaly. V případě gymnázií jsem zjišťovala také, 

zda šlo o dívčí, smíšená či chlapecká. Jak již bylo uvedeno, nacionále z Katalogů posluchačů 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, nikdo neověřoval a v několika případech jsou 

nekompletní.  
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Přehled vzdělávacích ústavů, které absolvovaly nové posluchačky Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy 1920/21 

Reálná	gymnázia	 		 		
Smíšená	 Dívčí	 Celkem	
21	 18	 39	
Reformní	 reálná	

gymnázia	

		 		
Smíšená	 Dívčí	 Celkem	
3	 8	 11	
		 		 		
Klasická	gymnázia		 		 		
	Smíšená	 	Chlapecká	 Celkem	
	4	 	1	 5	
		 		 		
Gymnázia	v	zahraničí	 		 		
		 		 4	
Ostatní	vzdělávací	ústavy		 		 Celkem	
(př.	Akademie	výtvarného	 		 1	
umění)	 		 		
UK	 		 Celkem	
		 		 9	
Neuvedeno	 		 Celkem	
		 		 5	
Celkem	studentek	 		 		
		 		 74	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Střední školství nabízelo možnost studovat na několika typech vzdělávacích ústavů. 

Z výsledků studia archivních pramenů vyplývá, že v roce 1920/21 ze zjištěných 74 studentek 

dávala většina přednost reálným gymnáziím. V uvedeném případě studentky preferovaly 

gymnázia smíšená. Současně se ukazuje, že celkem 59 posluchaček, což činí 79,73 procent, 

studovalo na gymnáziu. Pokud již posluchačky přicházely z akademické půdy, tak opět 

z Univerzity Karlovy, konkrétně šlo ve čtyřech případech o lékařskou fakultu a ve dvou 

případech o filosofickou. Další tři posluchačky jen uvedly, že poslední půl rok strávily na 

Univerzitě Karlově. Šlo vždy o mimořádné studium. Mezi ostatní vzdělávací ústavy byla 

zařazena Akademie výtvarného umění.  

Vzhledem k vysokému podílu posluchaček přicházejících z gymnázií, se nyní podívejme na 

podrobnější informace o jednotlivých typech zmíněných vzdělávacích ústavů, které se 

objevují v nacionálech.  
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Graf mapující podíl různých typů gymnázií absolvovaných posluchačkami   

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

 
Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Podle shromážděných dat z archivních materiálů absolvovala nadpoloviční část posluchaček 

reálné gymnázium. Daleko méně frekventovaným vzdělávacím ústavem bylo reformní reálné 

gymnázium, vystudovala jej necelá čtvrtina. V naprosté menšině byly studentky, které prošly 

gymnáziem klasickým. Podle nacionálů nejčastěji posluchačky studující střední školu v Praze 

přicházely z Městského dívčího reálného gymnázia Krásnohorská, dále například z městského 

dívčího reformního reálného gymnázia na Smíchově či dívčího reformního reálného 

gymnázia a lycea v Praze na Vinohradech.  

Je na místě zabývat se také posluchačkami, které absolvovaly studium v zahraničí. Mezi nimi 

nenajdeme studentku české národnosti. Středoškolské vzdělání v zahraničí absolvovala 

Artbauerová Gizela slovenské národnosti, která před vstupem na Karlovu univerzitu 

vystudovala gymnázium v Budapešti. Další dvě posluchačky studovaly ve svých zemích, tedy 

v Sofii a také Petrohradě.       

Všeobecné středoškolské vzdělávání zajišťovala gymnázia, reálná gymnázia, reformní reálná 

gymnázia a reálky. Důraz byl kladen na výuku cizích jazyků, ale samozřejmě jednotlivé typy 

škol se lišily v počtu jim věnovaných vyučujících hodin. Nejnižší podíl jazykové výuky 

panoval na reálkách. Všechny zmíněné střední školy měly dvoustupňovou strukturu, tedy 

Reálná	gymnázia	66,10%

Reformní	reálná	gymnázia	
18,64%

Klasická	gymnázia	8,47	%

Zahraniční	gymnázia	
6,78%
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nižší a vyšší stupeň. Délka studia byla stanovena na osm let, s výjimkou reálky, tu studentky 

ukončovaly o rok dříve.111 Na univerzitu bylo možné jít studovat bez přijímacích zkoušek. 

Ve sledovaném akademickém roce 1920/21 studovalo na univerzitách v Československu 

celkem 14 061 studentů, ve výsledném součtu nebyla v literatuře zohledněna pouze 

Ukrajinská volná univerzita. Zájem byl tedy velký, ale obecně počet posluchačů na 

československých univerzitách dosáhl svého maxima v rámci první republiky až 

v akademickém roce 1931/32. Poté počet studentů klesal.112 Pro ilustraci na Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy studovalo v roce 1931/32 celkem 1518 studentů, v roce 1933/34 

již jen 1340.113  

3.1.4	Podíl	posluchaček	na	Filosofické	fakultě	Univerzity	Karlovy	
Z analýzy archivních materiálů vyplývá, že v zimním semestru akademického roku 1920/21 

bylo zapsáno na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy celkem 860 řádných studentů. 

Diplomová práce se však zaměří jen na posluchačky, které jsou zařazeny do prvního semestru 

řádného studia. 

Tabulka znázorňující podíl posluchaček Filosofické fakulty univerzity Karlovy 1920/21 

Celkem všech řádných studentů   860 Podíl v procentech 
Celkem všech studentů 1. semestru:  261 100,00 % 
Celkem studentek 1. semestru:  74 28,35% 
Celkem studentů 1. semestru: 187 71,65% 

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

V zimním semestru roku 1920/21 na Filosofické fakultě UK jak již bylo uvedeno studovalo 

celkem 74 žen. Počet studentek představoval 28% celkového počtu posluchačů prvního 

semestru. Mužů se ke studiu zapsalo přes 70%.  

Celkově studovalo na Filosofické fakultě v zimním semestru akademického roku 1920/21 860 

řádných studentů, z toho mužů bylo 631 a žen 229. Studentů tak byly téměř dvě třetiny.114  

Je důležité si uvědomit hned několik důležitých souvislostí, které situaci na začátku 20. století 

v tehdejším Československu ilustrují. „Důvodem zájmu o vyšší vzdělání žen byla vedle 

                                                
111 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele, s 80. 
112 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa, s. 324.  
113 MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studenstva v letech 1918 – 1990. KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s.. 601. 
114 Tamtéž, s. 598. 



30 
 

samotného zájmu se vzdělávat také závažná celospolečenská potřeba – uplatnit se ve 

výdělečné činnosti, což přinesla celková sociálně ekonomická situace zvláště v podmínkách 

středostavovské, měšťanské společnosti. Tedy vzdělávání v odborných a vyšších školách 

a související potřeba výdělečné činnosti žen jsou nové jevy, které přinesl vývoj společnosti ve 

druhé polovině 19. století a tento trend se rozvíjel a rozšiřoval po první světové válce dál.“115 

Vzdělání mělo přinášet ekonomické výhody. „[…] boj o studium byl z ženské strany 

podmíněn úsilím o nalezení nového zázemí pro ženy z hospodářsky pauperisovaných 

středních vrstev, v nichž klesal podíl provdaných, tedy sociálně zabezpečených, dospělých 

žen (r. 1890 již jen 496 z 1000). Z mužské strany pak šlo hlavně o "obranu" ekonomicky 

zvláště atraktivních akademických profesí.“116  Důležitou okolností byla také postupná 

profesionalizace jednotlivých povolání. Modernizovala se výroba, obchod, doprava, změnami 

také procházela věda a školství. K dosažení vytýčeného povolání nebylo třeba jen prokázání 

dovedností, ale nově také především doklad o získaném vzdělání.117 Právě tlak na přístup 

k odbornému vzdělání pro ženy, které by byly vyloučeny z možnosti získat kvalifikovanou 

profesi, byl hnací silou feministických snah v období konce 19. století.118 „Vášnivé diskuse 

o různých aspektech ženského profesního i celoživotního vzdělávání utichly na počátku 

existence nového československého státu, kdy se ženám definitivně otevřely brány vysokých 

škol.“119 Tradiční pojetí vnímání žen však přetrvávalo. „Hluboko do dvacátého století byla 

ženská profese chápána jako příprava k sňatku, jeho alternativa, pojistka pro případ celibátu, 

případně jako možnost ekonomického přilepšení, nikoli jako předpoklad ženské identity.“120 

Stávalo se, že ženy opouštěly své profese, jakmile dosáhly manželstvím sociálního 

zabezpečení.121 Toto byly souvislosti, které ovlivnily vzrůstající zájem žen o vyšší vzdělání. 

Na druhou stranu však existovaly také překážky na cestě ke vzdělání a nebyly malé. Studia 

nebyla levnou záležitostí. „Na všech typech středních a vysokých škol kromě učitelských 

                                                
115 BUREŠOVÁ, J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. 
In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s. 374. 
116 PEŠEK, J. (rec): Durch erkenntnis zu Freiheit und Glück.. Schriftenreihe des Universitätsarchivs, Universität 
Wien 5. Band, Wiener Universitätsverlag, 1990. 
117 BUREŠOVÁ, J. Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. 
In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. ČADKOVÁ, 
K., LENDEROVÁ, M., STRÁNÍKOVÁ, J. (edd.), s. 357.  
118 Tamtéž, s. 359. 
119 BAHENSKÁ, M., HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. 
století, s. 169. 
120 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 426 – 427. 
121 Tamtéž, s. 427. 
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ústavů se platilo školné.“122 Na univerzitách se sice školné neplatilo, ale platily se různé 

poplatky. Například museli posluchači platit za přednášky, za které bylo účtováno při prvním 

zápisu vždy 30 korun, dalších 280 korun bylo nutné zaplatit za rigorózní zkoušky. Největší 

položkou však bylo takzvané kolejné, tedy poplatek za ubytování.123 Kolik ze sledovaných 

studentek muselo při studiu pracovat samozřejmě také nelze z archivních materiálů zjistit. 

K dispozici jsou jen obecné údaje o studentech Univerzity Karlovy, jako celku. Podle 

dostupné literatury se složení studentů podle sociálního původu proti předválečnému období 

nezměnilo. „Tak setrvává a ještě se zvýrazňuje silné zastoupení úřednických dětí na právech, 

dětí lékařů na medicíně a učitelů na filosofii a přírodních vědách, rolníků a řemeslníků na 

bohosloví.“124 Na celé univerzitě byly studenti obecně z poloviny z takzvaných středních 

vrstev. Třetina studentů se musela živit sama. Na Filosofické fakultě byly poměry však 

horší.125 Zde se dotýkáme ekonomických aspektů, na které je potřeba se podívat důkladněji.   

3.1.5	Sociální	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Třídění posluchaček podle sociálního původu nebylo jednoduché. Potřebám práce 

nevyhovovalo třídění profesí podle statistického úřadu pro sčítání lidu. Tento systém by byl 

pro práci příliš podrobný, povolání zde bylo rozděleno do tříd a v rámci těchto tříd se 

rozlišovaly kategorie od takzvaných samostatných až po učedníky a nádeníky.126 Zcela 

nevyhovovalo ani členění dle publikace Dějiny Univerzity Karlovy IV. Zde zase byla sociální 

struktura poměrně strohá.127 Přehledné členění bylo v knize Zdeňka Kárníka, České země 

v éře První republiky (1918 – 1938), tato kniha umožnila lepší orientaci v kategorizaci 

povolání.128 Pro potřeby diplomové práce byla vytvořena struktura nová, vycházející částečně 

z uvedených publikací. Cílem bylo, co nejvíce přiblížit sociální poměry, z nichž posluchačky 

pocházely. Je třeba zmínit, že do kategorie vyšších státních úředníků byli zahrnuti ministerští 

radové, ředitelé okresních výborů, vrchní finanční radové či vrchní rada státních drah. 

Poměrně široká je také kategorie úředníků, sem byli zařazeni jak státní, tak soukromí 

úředníci, kromě toho také hospodářští správci nebo disponenti. Mezi vzdělance, svobodná 

                                                
122 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 325. 
123 Tamtéž, s. 326. 
124 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce: Složení studentstva, In: KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 28. 
125 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta:  Složení studentů a systém studia. In:  KAVKA, F., PETRÁŇ. J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 158. 
126 BOHÁČ, A. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921: 2. díl: povolání obyvatelstva: 
4. část: Československá republika, sv. 23. řada VI. - Sčítání lidu; sešit 5) s. 7. 
127 MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studenstva v letech 1918 – 1990. In: KAVKA, F., PETRÁŇ. 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 608. 
128 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918 - 1938, s. 28 – 30. 
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povolání byli podle obvyklé kategorizace zařazeni notáři či advokáti. Zřízenci byli zařazeni 

zvlášť, protože nebylo dostatečně určeno, o jaké konkrétní zřízence jde. Ostatní kategorie již 

nejsou problematické. 

Sociální profil posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Povolání	otců	studentek	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Vzdělanec	-	učitel,	profesor	 16	 21,62%	
Vyšší	státní,	městský	úředník	 16	 21,62%	
Úředník	 13	 17,57%	
Živnostníci,	řemeslníci	 8	 10,81%	
Lékař	 4	 5,41%	
Podnikatel,	továrník	 4	 5,41%	
Zemědělec	(rolník,	statkář)	 2	 2,70%	
Dělník	(tovární),	bez	kvalifikace	 2	 2,70%	
Vzdělanec,	svobodná	povolání	 2	 2,70%	
Zřízenec	 2	 2,70%	
Farář	 1	 1,35%	
Neuvedeno	 4	 5,41%	
Celkem	 74	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Na základě prozkoumaných nacionálů jednotlivých posluchaček se ukazuje, že nejvyšší podíl 

studentek pochází shodně z rodin vyšších státních úředníků, to znamená, ministerských radů, 

rady zemského soudu či ředitelů okresních výborů a také z rodin vzdělanců, v našem případě 

řídících učitelů, profesorů, učitelů a odborných učitelů. Lze konstatovat, že pocházejí z dobře 

situovaných středních vrstev, samozřejmě je nutno brát v potaz rozdíly mezi platovými 

podmínkami například jednotlivých učitelů a profesorů či řídících učitelů.  

V souvislosti s finančním ohodnocením úředníků je důležité zmínit, že privilegovaná vrstva 

úředníků státní správy měla natolik neuspokojivé mzdy, že museli být v roce 1926 díky 

platové reformě zařazeni do vyšší platové úrovně, protože schopnější zaměstnanci odcházeli 

a úroveň státní správy značně klesala.129  Pro lepší představu finančních možností 

úřednických rodin ještě jeden příklad. Úředník pobíral oproti továrnímu dělníkovi plat o 132 

procent vyšší. Roční příjem dělníka činil 4098 korun.130   

Co se týče nižšího sociálního původu, jen nepatrná část posluchaček pochází z rodin dělníků 

či rolníků, případně zřízenců.  

                                                
129 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918 – 1938), s. 36. 
130 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 389. 
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Výsledky analýzy archivních materiálů tedy korespondují s výsledky průzkumů sociálního 

složení žáků a abiturientů středních škol, jejichž původ lze zasadit převážně do středních 

vrstev. Sociální původ české a slovenské inteligence tedy nevychází z nižších vrstev.131  

Zajímavé nepochybně bude se podívat na některé sektory zaměstnanosti ve 20. letech.  

Stejně jako ve vyspělé části světa, tak i v Československu byl patrný pokles pracovníků 

v oblasti zemědělství. Naopak byl zjevný přírůstek do oblasti průmyslu a terciální sféry. Tyto 

jevy provázely život obyvatel Československa v období od roku 1910 do roku 1930.132 

„Terciální sféra jako celek se rozvíjela velmi dynamicky. Mezi léty 1921 a 1930 vzrostla 

zaměstnanost ve všech jejich složkách, z toho relativně nejrychleji v peněžnictví 

a úpravnických živnostech a nejpomaleji v železniční dopravě a školství.“133 Školství 

potřebovalo pracovní síly naléhavě, problém poptávky po učitelích se v oblasti Českých zemí 

vyřešil v průběhu dvacátých let.134  

U oblasti školství se nyní zastavme. Jak již bylo zmíněno, Filosofická fakulta Univerzity 

Karlovy byla východiskem zejména pro ty studenty a studentky, kteří plánovali věnovat se 

právě učitelské, případně profesorské profesi. Tomu odpovídají také data získaná 

z archivních materiálů. Plných 55, 41% studentek složilo takzvanou učitelskou zkoušku, která 

jim zajistila plnohodnotnou aprobaci pro vyučování na středních školách. Ostatní studentky 

mohly na konci studia složit zkoušku rigorózní. Tu podle nashromážděných dat úspěšně 

složilo 5, 41% sledovaných posluchaček. Obecná statistika Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy však hovoří o ještě vyšším počtu, nutno však podotknout, že do těchto údajů se 

promítají všichni studenti, tedy také muži. „Podle pramenů z dvacátých let končilo studium na 

fakultě rigorózem k dosažení doktorátu (PhDr.) asi 11% zapsaných posluchačů, což bylo 

vzhledem k poměrům na jiných evropských fakultách mnoho.“ 135  

Bylo zmíněno, že ze sledovaných studentek státní zkoušku učitelské způsobilosti složilo více 

než 50 procent. Ať už byla tato státní zkouška pojistkou v případě nezdaru u rigorózních 

zkoušek či nikoli, potencionálních učitelek byla nadpoloviční většina. „Profese učitelky 

                                                
131 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 389. 
132 Tamtéž, s. 367. 
133 Tamtéž, s. 368.  
134 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA, F., PETRÁŇ. J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 156. 
135 Tamtéž, s. 157. 
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patřila mezi ty, jež byly považovány za slučitelné s podstatou ženství.“136  Roční plat učitele 

se pohyboval v roce 1926 od 9 000 do 30 600 Kč. Ke mzdě ještě náležel příplatek, takzvané 

činovné, které se pohybovalo od 2 000 do 7 000 korun.  Pro představu středoškolský profesor 

si přišel ročně na 15 000 až 39 000 korun, k tomu činovné ve výši od 4 000 do 7200 Kč. 

Řádný vysokoškolský profesor 39 000 až 69 000 Kč s činovným až 9 600.137 Jak je patrné, 

rozdíly byly velké.  

Úloha učitelky ještě na začátku dvacátých let nebyla jednoduchá. Toto povolání bylo bráno 

jako celoživotní poslání.138 „Naskytla-li se volba mezi povoláním a uzavřením sňatku, 

rozhodnutí nebylo snadné, protože často živila svoji rodinu. Musela proto zvažovat, zda 

vdavkami bude mít uspokojivé finanční zázemí, sňatkem by přišla o možnost vykonávat své 

povolání.“139 Povolání učitelky bylo oficiálně do roku 1919 vázáno celibátem, i když byl poté 

zrušen, stále byly ženy omezovány. Zástupci školských úřadů se chovaly k vdaným učitelkám 

nepřátelsky. V případě, že si našly učitele, nebylo jim dovoleno učit na stejné škole.  Na 

počátku dvacátých let měly v kariérním růstu jedinou šanci, a to prosadit se na takzvaných 

dívčích středních školách. Zájem o ně tedy byl velký. Vydáním Malého školského zákona 

v roce 1922 se však situace zkomplikovala. Byla ustanovena parita v učitelských sborech, 

tedy na každé škole měla být polovina sboru mužského a polovina ženského pohlaví. V čele 

chlapeckých škol měli být spíše muži, v čele dívčích, ženy. O ředitelské posty na smíšených 

školách se bojovalo ve volné soutěži.140 „Někteří učitelé zpochybňovali schopnost žen vést 

školy, a tím i jejich právo na ředitelská místa. Důvod byl zřejmý: ředitelská pozice znamenala 

nejen lepší platové ohodnocení, ale i výhodu služebního bytu. Ředitelské místo se služebním 

bytem mělo být přednostně uděleno učiteli s rodinou.“141 V roce 1925 přišel restrikční zákon, 

který navrhoval radikální snížení počtu učitelů, zmenšování tříd a rušení některých škol. 

V praxi to mělo znamenat, že často byly propuštěny právě vdané ženy za muže pracujícího ve 

státní správě. Zástupci státu se snažili o to, aby žádná rodina nepobírala ze státního rozpočtu 

                                                
136 LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, J., MAUR, E. (Eds.). Žena v českých zemích od 
středověku do 20. století, s. 426. 
137 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 388. 
138 BAHENSKÁ, M., HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. 
století, s. 160.  
139 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 432. 
140 Tamtéž, s. 432 - 433. 
141 Tamtéž, s. 433. 
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dva platy. Zvedla se však vlna nevole a zásluhou senátorky Plamínkové se nakonec masové 

propuštění učitelek nekonalo.142  

Doplněním sociálního profilu studentek může být také statistika neúplných rodin. Na základě 

analýzy archivních pramenů byla sestavena tabulka mapující doplňující informace ohledně 

otců posluchaček.  

Tabulka sekundárních sociálních ukazatelů posluchaček Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1920/21 

Specifikace	rodinných	poměrů	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Otec	mrtev	 9	 12,	16	%	
Otec	ve	výslužbě	 3	 4,	05	%	
Zdroj: Katalog posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1920/21 

Počty neúplných rodin sice nejsou příliš vysoké, nicméně odráží demografickou situaci 

v tehdejším Československu, navíc je nutné si uvědomit, že ztráta živitele rodiny byla 

v daném období jistě citelná a dá se předpokládat, že se odrazila na podmínkách posluchaček 

ke studiu. Nepochybně menší handicap způsobovala situace, kdy byl otec studentek ve 

výslužbě.   

V rámci diplomové práce bylo sledováno také, kolik studentek bylo osvobozeno od 

kolejného. Na konci každého nacionálu byla uvedena částka za kolejné, současně studentky 

uváděly, zda žádají o osvobození od zmíněného poplatku.  Bohužel v řadě případů studentky 

řádně nacionále nevyplnily. Zaměřená pozornost je proto tedy jen na skutečně zjištěné 

informace, týkající se požadované platby.  

 

Podíl posluchaček FF UK 1920/ 21 žádajících o osvobození od kolejného 

Přiznáno	osvobození	od	kolejného	 38	 51,35%	
Plná	platba	kolejného	 31	 41,89%	
Neuvedeno	 5	 6,76%	
Celkem	 74	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Ze zjištění prováděných na základě archivních materiálů vyplývá, že více než 50 procent 

posluchaček bylo osvobozeno a řada dalších žádala o osvobození od kolejného, ale jejich 
                                                
142 Žena v českých zemích od středověku do 20. století. LENDEROVÁ, M.., KOPIČOVÁ, B., BUREŠOVÁ, 
J., MAUR, E. (Eds.), s. 433 – 434.  



36 
 

požadavek byl zamítnut. Přesný počet neúspěšných žadatelek však nelze s jistotou prokázat. 

Archivní materiály skutečně mnohdy nebyly stoprocentně vyplněny.  

Poplatky za kolejné se pohybovaly většinou od 260 do 300 korun, a to podle příkladu plateb 

za koleje mužské.143 U kolejí pro ženy lze předpokládat podobnou cenovou hladinu.   

3.1.6	Geografický	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Je však důležité se zmínit také o dalších aspektech univerzitního studia žen v roce 1920/21. 

Zajímavé je také sledovat z jakých oblastí tehdejšího Československa posluchačky přicházely. 

Je nutné poznamenat, jakým způsobem bylo možno sestavit profil studentek z hlediska 

geografického. Profil byl sestaven podle domovských obcí studentek, protože častěji 

korespondoval s místem studia střední školy než místo narození. Nejprve bylo členění 

prováděno podle současného územně správního uspořádání, tedy podle krajů pro větší 

přehlednost. V procentním podílu přehledu podle současného územně správního členění jsou 

započteny také studentky ze zahraničí a Slovenska, jsou však ponechány stranou dalšího 

zkoumání.   

Geografický profil studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 z hlediska 

současného územně správního členění vyjádřený v procentech 

Domovská	obec	studentek	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Praha	 18	 26,47%	
Středočeský		 16	 23,53%	
Pardubický	 9	 13,24%	
Plzeňský	 8	 11,76%	
Královéhradecký	 4	 5,88%	
Vysočina	 3	 4,41%	
Jihomoravský	 1	 1,47%	
Ústecký	 2	 2,94%	
Olomoucký	 3	 4,41%	
Jihočeský	 1	 1,47%	
Zlínský	 1	 1,47%	
Slovensko	 2	

	Jiná	národnost	 6	
	Celkem	 68	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

                                                
143 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s 326. 
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Není překvapením, že největší podíl patří studentkám, které bydlely v Praze a také středních 

Čechách. Silné zastoupení mají i oblasti nynějšího Pardubického a Plzeňského kraje. Naopak 

z pohraničního Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje bylo studentek nejméně.  Dále 

se dá konstatovat, že nadpoloviční většina studentek pochází z jednoznačně českých krajů, 

tedy z Prahy, středních Čech, Plzeňského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje, 

konkrétně  72,02 procent. Z jednoznačně moravských krajů a Slezska přišlo studovat celkem 

7,35 procent žen.  

Pro druhé, podrobnější členění byla východiskem publikace Historický lexikon obcí České 

republiky 1869–2005, první díl Českého statistického úřadu. Pro potřeby práce byly 

zohledněny počty obyvatel jednotlivých obcí a měst jen s těmi částmi a obcemi, které v době 

sčítání skutečně patřily k dané lokalitě. Ve zmíněné publikaci jsou k dispozici data ze sčítání 

lidu z různých časových období. Nejblíže ke sledovanému období bylo sčítání lidu z roku 

1920. Z těchto údajů bylo vytvořeno několik skupin měst podle velikosti. Členění podle měst 

bylo rozděleno do 10 kategorií podle četnosti výskytu v nacionálech, proto od 20 000 – 

50 000 obyvatel jsou kategorie širší. Opět do procentního podílu nejsou zahrnuty studentky 

pocházející ze Slovenska a zahraničí.  

Tabulka geografického profilu studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Počet	obyvatel	měst	 Počet	studentek	 Podíl	v	procentech	
1	–	500	 8	 12,12%	
500	-	1	000	 4	 6,06%	
1	000	-	5	000	 12	 18,18%	
5	000	-	10	000	 8	 12,12%	
10	000	-	15	000	 5	 7,58%	
15	000		-	20	000	 1	 1,52%	
20	000	-	50	000	 5	 7,58%	
50	000	-	100	000	 4	 6,06%	
100	000	-		500	000	 1	 1,52%	
500	000	-	1	000	000	 18	 27,27%	

Celkem	 66	 100,00%	
Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2011, Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1920/21 

Nejvíce posluchaček uvedlo jako domovskou obec Prahu, jako jediné město tehdejšího 

Československa, které mělo nad 500 000 obyvatel.  Druhou největší skupinu tvořily studentky 

z malých měst od 1 000 do 5 000 obyvatel. Pro ilustraci šlo například o Napajedla, Velké 

Popovice nebo Moravské Budějovice. Třetí nejčetnější skupinou jsou kategorie měst do 
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10 000 obyvatel a současně obcí do 500 obyvatel. Tedy více než čtvrtina studentek pocházela 

z hlavního města. Při méně podrobné kategorizaci získáváme cenný poznatek, že 32 

studentek, konkrétně plných 48,48 procent posluchaček, pocházelo z obcí a měst do 10 000 

obyvatel. Z malých měst tedy pocházela téměř polovina studentek a jen 27,27 procent 

připadalo na obyvatelky Prahy.   

Doplňme pro ilustraci, že do kategorie 100 000 až 500 000 obyvatel bylo zařazeno Brno s 221 

758 občany. Jediné město uvedené zkoumanými posluchačkami jako domovské v kategorii 

50 000 až 100 000 obyvatel, je Plzeň s 88 416 občany. Pro názornost mezi města s 20 000 až 

50 000 obyvateli, uvedené v nacionálech, patří například Vysoké Mýto nebo Pardubice. 

Mezi města od 1 000 do 5 000 obyvatel jsou zařazena Napajedla, Velké Popovice nebo 

Moravské Budějovice.   

Oblast dnešní Prahy a Brna se spolu s dalšími centry tehdejšího Československa dynamicky 

rozšiřovala. Podle demografických výzkumů zde byl největší přírůstek obyvatel.144 

Výjimečné postavení v rámci celého Československa měla města se zvláštními statusy, které 

se vydávaly již od 19. století. Ve dvacátých letech se statutární města nazývala města 

s vlastním zřízením a bylo jich do roku 1934 celkem 10. Mezi tato města se dá v první řadě 

zařadit Praha, která ovšem měla zcela specifické postavení.145 „Městské úřady v těchto 

městech byly tehdy na úrovni okresního hejtmanství. K nejstarším statutárním městům patřilo 

Brno, Liberec, Olomouc a Opava.“146  

 

 

 

 

 

 

                                                
144 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 230. 
145 RŮŽKOVÁ, J. ŠRABAL, J. a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005,1.díl, s. 42. 
146 Tamtéž, s. 42. 
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3.1.7	Národnostní	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Podívejme se však nyní na národnostní profil posluchaček. Jde o jednoduché členění podle 

národnosti studentek uvedených v nacionálech. Profil zahrnuje celkem sedm národností, 

včetně české.  Zvlášť jsou zde uvedeny počty posluchaček, které lze zahrnout do 

Československa a naopak do zahraničí.   

Tabulka mapující národnostní profil studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

1920/21 

Národnost	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Česká	 64	 86,49%	
Slovenská	 2	 2,70%	
Ukrajinská	 2	 2,70%	
Maďarská	 3	 4,05%	
Bulharská	 1	 1,35%	
Jugoslávská	 1	 1,35%	
Ruská		 1	 1,35%	
Celkem	 74	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Díváme-li se na získané údaje o posluchačkách z hlediska národnostního, pak zjišťujeme, že 

cizinek bylo 8,11 procent. Tři zahraniční studentky absolvovaly středoškolské vzdělání již 

v Československu, naopak Karlova univerzita byla pro dvě posluchačky prvním doloženým 

zahraničním vzdělávacím ústavem.  Ve třech případech informace o místě středoškolského 

studia uvedena nebyla.  

Mladějovská Mira z Maďarska uvedla jako předchozí vzdělávací instituci Univerzitu Karlovu, 

šlo o mimořádné studium. Narodila se v roce 1899 a byla dcerou univerzitního profesora. 

Jako jedna z celkem čtyř posluchaček sledovaného období v roce 1925 složila rigorózní 

zkoušku. Druhou posluchačkou jiné než české nebo slovenské národnosti již studující 

v Československu, byla Olga Pešková, absolventka Reformního reálného gymnázia v Praze.  

Byla maďarské národnosti, narozena v roce 1901 a byla dcerou vrchního sládka. Poslední 

posluchačkou studující na území Československa je podle nacionálů Wagnerová Olga, opět 

maďarské národnosti. Zmíněná posluchačka absolvovala Československé státní reálné 

gymnázium v Bratislavě. Studentka se narodila v roce 1902 a byla dcerou ředitele pošty, tedy 

vyššího státního úředníka.   
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Grebenarová Reina je jedna ze dvou posluchaček, které absolvovaly středoškolské studium 

v domácím prostředí. Posluchačka Grebenarová z Bulharska, narozená v roce 1896, studovala 

gymnázium v Sofii a její otec byl učitel. Druhou posluchačkou studující v zahraničí je 

Jastrebová Naděžda, která absolvovala gymnázium v Petrohradě. Podle údajů uvedených 

v nacionálu byl její otec univerzitní profesor.   

Zmiňme ještě údaje o dvou posluchačkách slovenské národnosti. Gašparíková Želmíra 

z tehdejšího Turčianského Svätého Martina, dnešního Martina, získala středoškolské studium 

v Prešově. Posluchačce narozené v roce 1901, dceři knihkupce a nakladatele se podařilo 

zakončit studium na FF Karlovy univerzity jednak státní učitelskou zkouškou a jednak 

doktorandským diplomem, a to v akademickém roce 1927/28. Druhou studentkou slovenské 

národnosti je Artbauerová Gizela, která absolvovala středoškolské studium v zahraničí 

konkrétně v Budapešti: Podle nacionálu byla narozena v roce 1886. Filosofickou fakultu UK 

opustila jako plnohodnotná středoškolská učitelka, podařilo se jí složit státní učitelskou 

zkoušku.  

Statistiky zahrnující obecně všechny zapsané studenty na Univerzitě Karlově však hovoří ve 

stejném akademickém roce o vyšším počtu cizinců. „Po roce 1918 se Univerzita Karlova stala 

zakrátko univerzitou s výrazným podílem cizinců.“147 Sledujeme-li statistiky Univerzity 

Karlovy pak v akademickém roce 1920/21 zjistíme, že podíl cizinců na univerzitě byl 14,5 

procenta. Souhrnně se dá konstatovat, že od roku 1918 do roku 1938/39 pak zjišťujeme, že 

počet zahraničních studentů do akademického roku 1921/22 neustále stoupá, a to od 5,4 

procent na 20,2 procent. Na stejnou úroveň se počet cizinců znovu vyšplhal v roce 1924/25, 

o rok později se podíl cizinců mírně zvýšil na 20,7 procent, pak se již však nikdy na stejnou 

úroveň nedostal.148 

Obecně se dá konstatovat, že na československých univerzitách bylo nejvíce cizinců původem 

z Ruska, což byli převážně emigranti, cizinci židovské národnosti, dále Jugoslávci, Bulhaři 

a Poláci.149 „Praha se velmi brzo stává jedním z hlavních kulturních středisek emigrantské 

mládeže. Na podzim r. 1921 zřizuje československá vláda komitét pro umožnění studia 

                                                
147 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce: Složení studentstva. In:  KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 26.   
148 MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918 – 1990. In: KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 604 – 605.  
149 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 324. 
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ruských studentů v ČSR, kde vedle mužů byly podporovány i ženy.“150 Většina žen z Ruska 

studovala na Univerzitě Karlově v Praze, dále na technice a na ruských vysokých a odborných 

školách v Praze.151  

3.1.8	Náboženský	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Více než národnostní profil studentstva na Univerzitě Karlově se proměňovalo složení 

studentů podle hlediska jejich náboženského vyznání. Podle statik bylo v roce 1900 

92 procent všech studentů římskokatolického vyznání, po roce 1918 jich však začalo 

radikálně ubývat. V akademickém roce 1920/21 bylo mezi studenty Univerzity Karlovy 

v Praze jen 51,4 procent římských katolíků. 152 „[…] hlavní příčinou poklesu procenta 

katolíků mezi studenty bezmála o polovinu byl odklon mladé české inteligence od katolické 

církve.“153 Většina z nich se již s církví a náboženstvím vůbec vnitřně tedy rozešla už dávno. 

Šlo o takzvané matrikové katolíky.154 Katolická církev byla na počátku samostatného 

Československa v těžké situaci. Jejím zástupcům bylo vyčítáno sepětí s monarchií, takzvaný 

austrokatolicismus, a to budilo u veřejnosti značný odpor, který se zformoval v hnutí „Pryč od 

Říma“. Hnutí se přetavilo do politického protestantismu, který se utvářel v období národního 

a emancipačního boje ještě za dob Rakouska-Uherska a byl podporován jak mladočeskou 

politikou, tak ostatními stranami. Proti Římskokatolické církvi byli též realisté a T. G. 

Masaryk.155 Církev však kromě vnějších problémů, řešila své vnitřní spory. V ní samé vzniklo 

reformní hnutí Jednota katolického duchovenstva.156 Jedna část kléru, která požadovala 

reformu, zůstala v římskokatolické církvi, druhá část reformátorů založila církev novou, 

Československou.157 Jak budovala svoji věrouku, bylo jasné, že schizma je nepřekonatelné. 

Do Církve československé byly zapojeny ženy a také laici a cesty obou církví byly odděleny. 

Církev československá měla podporu části širších lidových vrstev, a proto bylo možné, aby se 

jednak etablovala a jednak, aby dosáhla úspěchu.158 Odliv obyvatel Československa od 

Římskokatolické církve pokračoval zhruba do roku 1925. Tradiční církev na našem území 

                                                
150 Československé studentky let 1890-1930 : almanach na oslavu čtyřicátého výročí založení ženského studia 
Eliškou Krásnohorskou, HONZÁKOVÁ, A. (ed.), s. 238. 
151 Tamtéž, s. 239. 
152 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce: Složení studentstva. In: KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s 27. 
153 Tamtéž, s. 27. 
154 HALAS, F. X. Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České 
země a Vatikán, s. 536. 
155 KONÍČEK, J. Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa, s. 31 – 33.  
156 Tamtéž, s. 32. 
157 MAREK, P. Církevní krize na počátku první Československé republiky, s. 212.  
158 Tamtéž, s. 214 – 215.  
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ztratila podle informací vyplývajících ze sčítání lidu v roce 1910 a 1921 1,2 milionu členů.159 

Pozdější vývoj ukázal, že pro řadu lidí, kteří zvolili příslušnost k nově zřízené církvi 

Československé, bylo toto rozhodnutí spíše jakýmsi mezistupněm.160 Odliv římských katolíků 

se projevil v archivních materiálech o posluchačkách FF UK, ale příklon k nově založené 

církvi samozřejmě ne, protože Československá církev vznikla teprve v roce 1920.161 Ve 

sledovaném období stejného akademického roku, konkrétně zimního semestru, nutno však 

připomenout, že jsou brány v potaz jen studentky, je podíl katoliček vyšší než statistická čísla 

pro celou pražskou univerzitu. Katolické vyznání uvedlo při zápise do prvního semestru 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy celkem 66,22 procent posluchaček.  

Ubývalo katolíků a v roce 1920/21 přibylo posluchačů bez vyznání. Na univerzitě jich bylo 

celkem 18,8 procent.162 U sledovaných studentek je počet bezvěrců však nižší.   

Graf znázorňující náboženský profil studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

v akademickém roce 1920/21 

 

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

  

                                                
159 VÁCLAVÍK, D. Náboženství a moderní česká společnost., s. 92. 
160 HALAS, F. X. Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České 
země a Vatikán, s. 539. 
161 KADLEC, J. Přehled českých církevních dějin, s. 242.  
162 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce: Složení studentstva. In: KAVKA F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 27. 
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Nadpoloviční většina posluchaček byla římskokatolického vyznání, studentky pocházely 

nejčastěji z Prahy, Plzně, Pardubic a řady dalších větších či menších měst. Z hlediska 

současného územně správního uspořádání šlo ve dvanácti případech o obyvatelky Prahy, 

v deseti případech o obyvatelky Středočeského kraje, v sedmi případech poté z Plzeňského 

a Olomouckého kraje. Druhou největší skupinou jsou posluchačky bez vyznání, které 

pocházely z různých sociálních poměrů. Ve většině případů však přicházely z větších měst, 

kromě Prahy z měst nad 10 000 obyvatel. Podle nacionálů mezi posluchačkami byly 

zastoupeny také židovské ženy. Šlo o nepočetnou skupinu, ale dá se konstatovat, že tyto 

studentky pocházely z dobře situovaných rodin továrníka, obchodníka a advokáta. Početně 

stejná skupina je tvořená posluchačkami pravoslavného vyznání, všechny uváděly 

ukrajinskou či ruskou národnost.  

3.1.9	Věkový	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Zajímavé je v neposlední řadě sledovat různorodou skladbu studentek z hlediska věku. 

Nepochybně v důsledku 1. světové války nenastupují čerstvé absolventky středních škol, ale 

nalezneme zde také ženy mnohem starší.  

Jak jsem již uvedla, nacionále posluchačů Filosofické fakulty UK jsou do jisté míry 

nekompletní. V řadě případů jsou některé údaje studentkami opomenuty, naštěstí informace 

o datu narození byly vyplněny ve sto procentech a je proto možné získat zajímavý přehled 

o věkové skladbě posluchaček.  

Tabulka věkového profilu studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 

Rok	narození	 Počet	 Podíl	v	procentech	
1886	 1	 1,35%	
1887	 1	 1,35%	
1890	 1	 1,35%	
1895	 4	 5,41%	
1896	 3	 4,05%	
1897	 2	 2,70%	
1898	 1	 1,35%	
1899	 6	 8,11%	
1900	 17	 22,97%	
1901	 31	 41,89%	
1902	 6	 8,11%	
Neuvedeno	 1	 1,35%	
Celkem		 74	 100,00%	
	 	 	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21 
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Z analýzy archivních materiálů vyplývá, že věkové rozpětí studentek je 16 let, což je rozdíl 

téměř jedné generace. Nejstarší studentce bylo tedy v době nástupu ke studiu na univerzitě 34 

let. Šlo o Gizelu Artbauerovou z Trenčína, která vystudovala gymnázium v Budapešti v roce 

1905. Univerzitu začala studovat o 15 let později. Čtyři ženy byly ve věku 25 let. Samozřejmě 

největší je podíl devatenáctiletých studentek, které se imatrikulovaly po složení maturity.    

 

3.1.10	Úspěšné	posluchačky	z	akademického	roku	1920/21	
Jak bylo z nacionálů zjištěno, v akademickém roce 1920/21 byla zapsána Růžena Vacková, 

která před univerzitním studiem absolvovala chlapecké gymnázium v Brně a později se stala 

významnou akademičkou. V roce 1930 habilitovala Vacková za klasickou archeologii 

a v roce 1948 se stala mimořádnou profesorkou na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Po 

Miladě Paulové se stala druhou ženou, jíž byla na české akademické půdě udělena tato 

hodnost.163 Významná akademička však neměla jednoduchý život. „Nacisté ji během války 

věznili, v roce 1948 patřila mezi nemnohé, kteří se na Karlově univerzitě postavili proti 

perzekuci některých vyučujících a studentů. Za to byla odsouzena k 22 rokům vězení 

v inscenovaném politickém procesu.“164 Ve vězení strávila 15 let a své postoje se nebála 

prezentovat ani později, kdy podepsala Chartu 77.165    

Mezi další úspěšné posluchačky Filosofické fakulty univerzity Karlovy patří Naděžda 

Jastrebová, která před univerzitou absolvovala gymnázium v Petrohradě. Jak se díky analýze 

archivních materiálů a literatury podařilo zjistit, Naděžda byla dcerou známého 

petrohradského univerzitního profesora Nikolaje V. Jastrebova, který emigroval do 

Československa a od akademického roku 1920/21 přednášel dějiny národa bulharského na 

Filosofické fakultě univerzity Karlovy.166 Naděžda Jastrebová ukončila studium rigorózní 

zkouškou a spolupracovala s Ruskou svobodnou univerzitou, pro kterou v Praze 

                                                
163 Štrbáňová, S. The Institutional Position of Czech Women in Bohemia 1860-1938, In: Women Scholars and 
Institutions. Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003).ŠTRÁŃOVÁ, 
S., STAMHUIS, I. H., MOJSEJOVÁ, K. (Eds.), s. 88. 
164 Tamtéž, s. 88. 
165 CHODĚJOVSKÝ, J. Růžena Vacková 100 let od narození. In: Akademický bulletin [online]. 2001- 10. [vid. 
2016-6-8]. Dostupné z: http://abicko.avcr.cz/archiv/2001/10/obsah/ruzena-vackova-100-let-od-narozeni.html 
166 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Vědy historické. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, 
s. 133.  
Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21. 
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přednášela.167 Kromě toho také publikovala. Podle souborného katalogu Akademie věd ČR je 

autorkou knihy Česká humanitní myšlenka, její obsah a význam : (Předběžné sdělení).  

 

3.2	Akademický	rok	1938/39	

3.2.1	Obecná	charakteristika	období	

Období třicátých let v Československu poznamenala stejně jako ostatní Evropské země 

nejtěžší hospodářská krize 20. století. Po zhroucení kurzů akcií na newyorské burze v říjnu 

roku 1929 se vlna hospodářské krize valila na všechny státy Evropy.168 Problémy 

s nadvýrobou se projevily již ke konci dvacátých let. Následně udeřily důsledky světové 

hospodářské krize, která zasáhla Československo velice citelně. Krize byla vleklá a ničivá. 

Nejhorším obdobím byl rok 1933, krize však doznívala až do roku 1936. Kromě toho ke konci 

třicátých let Československo upadlo do německého područí a země byla zcela rozbita.169  

V oblasti všeobecně vzdělávacího středního školství nyní nově platilo, že klíčová jsou reálná 

gymnázia, naopak již od dvacátých let se ustupovalo od klasických gymnázií a tento trend 

pokračoval ve třicátých letech.170 Zmíněn musí být také fakt, že střední školství z hlediska 

národnostních poměrů bylo velice citlivé téma. Rezonovalo to logicky mezi Čechy a Němci. 

Zatímco ve dvacátých letech měli Češi jasný argument, že české školství musí posilovat kvůli 

narovnání situace za dob Rakouska-Uherska, teď byla otázka znevýhodňování menšin, 

samozřejmě německých, mnohem složitější. Koneckonců střední školství ovlivňuje široké 

vrstvy inteligence a tím nepřímo národní cítění.171 

Situace v oblasti celkové vzdělanosti obyvatel Československa byla ovlivněna ekonomickými 

a dalšími ukazateli. V akademickém roce 1935/36 bylo na jeden tisíc obyvatel jen 1,9 procent 

vysokoškolských studentů, ve skutečnosti bylo číslo ještě nižší, protože bylo počítáno i se 

zahraničními studenty.  Značná část studentů jak středních, tak vysokých škol nedokončila 

                                                
167 MACH, J. Ruští intelektuálové v emigraci a jejich institucionální základna v Praze. [online]. [vid. 2016-6-
17]. Brno, 2012. Disertační práce.  Historický ústav, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita Dostupné 
z: https://is.muni.cz/th/18830/ff_d/disertace_J._Mach.pdf 
168 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 245.  
169 Tamtéž, s. 270 – 271.  
170 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938), s. 257. 
171 Tamtéž, s. 257. 
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studium.172 „Koncem dvacátých let ztroskotala např. na lékařských fakultách zhruba polovina 

kandidátů, na filosofických, právnických a přírodovědných fakultách čtvrtina kandidátů.“173  

Studenti museli během studia platit různé poplatky, platilo se například ve studovnách 

a knihovnách. Jak ekonomicky těžká byla situace, ilustruje fakt, že již na konci dvacátých let, 

konkrétně v roce 1927/28, byla na Univerzitě Karlově většina studentů osvobozena od 

některých poplatků vzhledem k majetkovým poměrům jejich rodičů.174 „Sociální poměry 

studentů se zhoršily ve třicátých letech, kdy současně se zmíněnými problémy existenčními, 

pramenícími z nedostatku míst pro všechny absolventy, přišla hospodářská krize. Tehdy 

během čtyř let mezi školním během 1930/31 a 1933/34 klesla stipendia pro nemajetné 

studenty téměř o 20%, kdežto kolejné se zvýšilo až o 15%.“175 Přesto zájem žen o univerzitní 

vzdělání na základě výsledků studia archivních materiálů z roku 1938/39 byl několikanásobně 

vyšší než ve sledovaném období akademického roku 1920/21.  

O vysokém školství Československa 30. let by se dalo říci, že již neprocházelo významným 

vývojem. Počty studentů nebyly o mnoho vyšší než ve dvacátých letech. Nejvyšších počtů 

posluchačů české vysoké školy dosáhly spíše v první polovině třicátých let.176 Pro ilustraci, 

v akademickém roce 1929/30 bylo na pražské Univerzitě Karlově zapsaných celkem 9 934 

studentů, v roce 1934/35 10 614 a v roce 1937/38 již jen 9 067, tedy méně než v závěru 

dvacátých let.177 Naproti tomu počet učitelů na Karlově univerzitě neustále rostl. Z původních 

379 v akademickém roce 1920/21 až na 727 v roce 1937/38. Výjimka byla nicméně patrná 

v polovině třicátých let, konkrétně statistický údaj z roku 1934/35 hovoří „jen“ o 686 

učitelích, což bylo období, kdy se Československo teprve vzpamatovávalo z hospodářské 

krize.178 „Nepochybně to bylo způsobeno jednak tím, že teprve v průběhu 20 let dorůstala 

odborně mladá generace vzdělanců, jednak tím, že se mohli z Brna a Bratislavy vrátit na 

původní místo někteří „vyslanci vědy“ […].“179  

                                                
172 PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. 1. díl, s. 325.  
173 Tamtéž, s. 325. 
174 Tamtéž, s. 326. 
175 PETRÁŇ, J. Filosofická fakulta: Složení studentů a systém studia. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny 
Univerzity Karlovy IV, s. 158. 
176 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938), s. 262.  
177 Tamtéž, s.. 266. 
178 Tamtéž, s. 266. 
179 Tamtéž, s. 267. 
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3.2.2	Charakteristika	archivních	materiálů	
V nacionálech dochází k drobné změně, v záhlaví se nově objevuje kolonka pro uvedení 

oboru studia, tedy posluchačky měly uvést dva předměty, ze kterých budou později vykonávat 

státní zkoušku. Jinak zůstávají nacionále beze změny.  

3.2.3	Podíl	posluchaček	na	Filosofické	fakultě	univerzity	Karlovy	
Ženské vysokoškolské vzdělávání se již stalo skutečností, která se stala součástí života. Již ke 

konci 20. let studoval na vysokých školách přibližně stejný počet žen a mužů, v některých 

oborech byla již patrna dokonce převaha žen.180 Převaha je zřetelná také v případě 

sledovaných posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1938/39.  

Přehled o počtech řádných studentů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v akademickém 

roce 1938/39 

Celkem  
řádných 
studentů, 
FF UK 
 

Celkem 
studentů, 
1. Semestr 

Celkem studentek, 
1. semestr 

Celkem 
studentů, 
1.semestr 
 

   Podíl studentek  
v procentech 

Podíl studentů 
v procentech 

1573	 481	 282	 199	 	 	 	 58,	63%	 41,	37%	
Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Na základě studia archivních materiálů lze konstatovat, že v zimním semestru akademického 

roku 1938/39 bylo nově imatrikulovaných posluchaček plných 58,63 procent, tedy jde 

o skokové zvýšení podílu žen oproti předchozímu sledovanému období. Podrobné komparaci 

údajů z obou sledovaných období bude věnována poslední kapitola.  

 

 

 

 

 

 

                                                
180 BUREŠOVÁ, J. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století, s. 291.  
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3.2.4	Profil	posluchaček	z	hlediska	absolvovaného	středoškolského	studia		
Poměrně pestrý je výčet středních škol, ze kterých nové studentky v roce 1938/39 na Karlovu 

univerzitu přicházely. Opět vycházím z archivních materiálů.  

Přehled vzdělávacích ústavů absolvovaných posluchačkami Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1938/39 

Druh	školy	
Počet	
studentek	

Podíl	jednotlivých	škol	
v	procentech	

Gymnázium	 244	 86,52%	
Univerzita	Československo	 14	 4,96%	
Střední	škola	v	zahraničí	 7	 2,48%	
Reálka	 5	 1,77%	
Státní	pedagogická	akademie	 5	 1,77%	
Univerzita	v	zahraničí	 3	 1,06%	
Vysoká	škola	obchodní	 1	 0,35%	
Státní	konzervatoř	hudby	 1	 0,35%	
Jednotná	škola	III.	stupně	 1	 0,35%	
Jednoroční	odborná	škola	pro	abiturientky	 1	 0,35%	
Celkem	 282	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Necelých 5 procent žen přicházelo z Univerzity Karlovy. Šlo o filosofickou fakultu německé 

univerzity v Praze, dále Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy a opět Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Mezi zahraniční 

univerzity navštěvované sledovanými posluchačkami patří univerzita ve Florencii, Vídni 

a Skopji. Důležité je zmínit též zahraniční střední školy, posluchačky absolvovaly například 

lyceum ve Francii, Francouzsko-německé gymnázium ve Švýcarském Freiburgu či 

Československé soukromé gymnázium ve Vídni.  

Většina nových studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy přicházela z gymnázií, 

ovšem i tady je patrná pestrost druhů těchto vzdělávacích ústavů, proto se podívejme na 

získané údaje podrobněji.   
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Tabulka přehledu všech typů gymnázií absolvovaných posluchačkami Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy 1938/39  

Druh	gymnázia	 Specifikace	další	 Počet	studentek	 Celkem	 Procenta	
Reálné	 Smíšené	 134	 181	 72,11%	
		 Dívčí	 36	

	
0,00%	

		 Církevní	dívčí	 4	
	

0,00%	
		 Spolkové	dívčí	 7	

	
0,00%	

		 Celkem	smíšených	reálných	gymnázií	 134	
	

74,03%	
		 Celkem	dívčích	reálných	gymnázií	 47	

	
25,97%	

Reálné	reformní	 Smíšené	 13	 29	 11,55%	
		 Dívčí	 12	

	
0,00%	

		 Spolkové	dívčí	 4	
	

0,00%	
		 Celkem	smíšených	gymnázií	 13	

	
44,83%	

		 Celkem	dívčích	gymnázií	 16	
	

55,17%	
Klasické		 Státní	 32	 33	 13,15%	
		 Církevní	(katolické)	 1	

	
0,00%	

Akademické	 		 1	 1	 0,40%	
Gymnázium	v	zahraničí	 	 7	 7	 2,79%	
		 		 		 		

	Celkem	 	 	 251	 100,00%	
	 	 	  

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Jak je vidět, dívky volily převážně vzdělávací ústavy smíšené, platilo to zejména v případě 

reálných gymnázií, kam chodila většina posluchaček. Mezi pražská gymnázia, která byla 

uvedená v nacionálech, patřilo například Státní československé reálné gymnázium Praha, 

Drtinovo městské dívčí reformní reálné gymnázium, Dívčí reálné gymnázium Charlotty 

Masarykové, Spolkové dívčí reformní reálné gymnázium nebo Státní francouzské reálné 

gymnázium.  

Jak již bylo zmíněno a je patrno z nacionálů, přibylo zřizovatelů gymnázií. Kromě státních 

československých, zemských, existovalo mnoho městských, církevních či spolkových.  

Na nestátní gymnázia byly kladeny stejně vysoké nároky jako na ta státní. Na nižší typy 

středních škol takové nároky kladeny nebyly.181  

                                                
181 HORÁK, Z. Církve a české školství, s. 33.  
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3.2.5	Náboženský	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy		
Podívejme se nyní blíže na měnící se náboženský profil studentek. Nejprve je ale potřeba 

uvést širší souvislosti ovlivňující náboženský profil obyvatel Československa obecně.  

Třicátá léta ukázala, že náboženství je pro řadu lidí stále součástí života. „Antiklerikální (tedy 

protikatolická) a sekulární ideologie, kterou vzala za svou velká část Čechů a zejména snad 

„progresivní“ vrstvy, jako byli intelektuálové a buržoazie, na druhou stranu neznamenala 

úplný odpor k náboženství.“182 V české historii není nijak výjimečný vlažný vztah 

reprezentantů politické, státní moci k institucionalizovaným církvím. Mnozí z nich je 

bezprostředně nepokládali za potřebné pro svůj duchovní život. Tak tomu bylo u obou 

prvních československých prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Eduarda Beneše.“183 

Nicméně ve třicátých letech 20. století dochází na náboženské scéně Československa oproti 

předcházejícímu desetiletí k určitému uklidnění. Radikální rozchod s tradiční církví po první 

světové válce je částečně překonán, přichází nová generace, pro kterou není atraktivní 

bezvěrectví a často se nechce rozejít s rodinnou tradicí. V akademickém roce 1934/5 je již 

„jen“ 11 procent posluchačů Univerzity Karlovy v Praze bez vyznání. V témže roce navíc 

stoupl počet posluchačů hlásících se k Římskokatolické církvi, a to na dvě třetiny českých 

studentů na Karlově univerzitě.“184 Na druhou stranu jak již bylo zmíněno, v roce 1920 

vznikla Církev československá,185 která ubrala hned v prvním roce existence Římskokatolické 

církvi 500 000 lidí, do roku 1930 měla nová církev podle sčítání lidu 800 000 příslušníků.186 

Každopádně na území tehdejšího Československa bylo registrováno několik náboženských 

vyznání. Kromě tradiční, Římskokatolické církve, existovala Řecko-katolická církev, 

Českobratrská církev evangelická, Jednota bratrská, unitáři, Evangelická církev augsburského 

vyznání na Slovensku a Podkarpatské Rusi, zmíněná Církev Československá, Pravoslavná 

církev a například Jednota českobratrská.187  

Na základě analýzy dat z Archivu Karlovy univerzity lze konstatovat, že náboženský profil 

posluchaček prvního semestru FF UK v roce 1938/39 výše popsaný trend zcela nekopíruje. 

                                                
182 NEŠPOR, Z. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu, s. 57. 
183 MIŠOVIČ, J. Víra v dějinách zemí Koruny české, s. 123. 
184 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity 
Karlovy IV, s. 27 – 28. 
185 MAREK, P. Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918 – 1924), s. 212. 
186 HAVRÁNEK, J. Univerzita Karlova, rozmach a perzekuce. In: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity 
Karlovy IV, s. 27 – 28. 
186 MAREK, P. Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918 – 1924), s. 212. 
187 Tamtéž, s. 8. 
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Podíl posluchaček římskokatolického vyznání se oproti akademickému roku 1920/21 snížil, 

i když jen o 2,04%.  

Tabulka zohledňující náboženský profil posluchaček Filosofické Fakulty Univerzity Karlovy 

1938/39 

Uvedené	vyznání	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Římskokatolické	 181	 64,18%	
Bez	vyznání	 32	 11,35%	
Českobratrské	evangelické	 30	 10,64%	
Československé		 22	 7,80%	
Židovské	 6	 2,13%	
Pravoslavné	 4	 1,42%	
Řeckokatolické	 3	 1,06%	
Unitářské	 1	 0,35%	
Babtistické	 1	 0,35%	
Augsbursko-evangelické	 1	 0,35%	
Jednota	českobratrská	 1	 0,35%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Největší podíl vykazují posluchačky římskokatolického vyznání. Skladba jejich sociálních 

poměrů je pestrá, katolické posluchačky pocházejí z rodin vyšších státních úředníků, 

univerzitních profesorů, advokátů, živnostníků, statkáře, rolníka či řemeslníků. Pestré je také 

jejich geografické rozložení. Mezi katolickými studentkami jsou obyvatelky Prahy, Klatov, 

Hradce Králové nebo Českých Budějovic.  

Velký počet posluchaček bez vyznání pochází z Plzně, je jich celkem 37,5 procenta. Dá se 

navíc konstatovat, že jde o 67 procent všech posluchaček z Plzně.  37,5 procent žen bez 

vyznání také připadá na Prahu.  Třetí nejpočetnější skupinou jsou posluchačky 

s českobratrským evangelickým vyznáním, jde převážně o obyvatelky dvou tisícových, pěti 

tisícových, deseti tisícových měst a poté posluchačky z velkých měst jako například Praha, 

Plzeň nebo z tehdejší Moravské Ostravy. Židovské studentky pocházely z Prahy, Moravské 

Ostravy či Slovenska z rodin vyšších státních úředníků, notáře či profesora, ale také 

živnostníka.  Řeckokatolické vyznání uvedly jen zástupkyně slovenské, ruské či ukrajinské 

národnosti.  

3.2.6	Národnostní	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Nacionály jsou v případě informací o národnosti jednotlivých posluchaček kompletní, proto 

se sestavováním národnostního profilu studentek nebyly problémy. V přehledu národností 

jsou pro úplnost zvlášť uvedeny národnosti české a slovenské. V případě cizinek z Ruska 
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jsem vycházela zcela z informací uvedených v nacionálech. Objevuje se zde jak ukrajinská, 

tak ruská národnost.  

Tabulka mapující národnostní profil studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

1938/39 

Národnost		 Počet	 Podíl	v	procentech	
Česká		 266	 94,33%	
Slovenská	 4	 1,42%	
Italská	 1	 0,35%	
Jugoslávská	 1	 0,35%	
Německá		 7	 2,48%	
Ruská		 2	 0,71%	
Ukrajinská	 1	 0,35%	
Celkem	 282	

	 Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Největší podíl zahraničních posluchaček tvoří Němky, jediná Metzkerová Henue absolvovala 

středoškolské studium již v Československu, a to konkrétně Reálné gymnázium v Praze. 

Studentka se podle nacionálu narodila v Německu, ale žila dlouhodobě v Československu, její 

domovskou obcí byly Bratřice na Vysočině a její otec působil jako vrchní rada státních drah. 

Ostatní německé studentky studovaly na gymnáziu ve Vídni. Holoubková Zdeňka, 

Hromádková Eliška, Nováková Květoslava, Salamánková Anna, Schejbalová Anna 

a Vyhlídalová Markéta studovaly na Československém soukromém reálném gymnáziu ve 

Vídni. Schejbalová Anna, narozená v roce 1917 byla imatrikulována na filosofické fakultě 

vídeňské univerzity. Všechny posluchačky byly shodou okolností dcery živnostníků, jako 

například obuvníka, krejčího či truhláře. Druhou nejpočetnější skupinou z národnostního 

hlediska byly Slovenky, tedy obyvatelky Československa, i přesto jim bude věnována 

pozornost. Všechny posluchačky slovenské národnosti studovaly na území Československa. 

Turkyňaková Marta studovala nejdále, absolvovala Státní reálné gymnázium v Mukačevě, 

v Zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny, její otec byl farářem. Mittzlmann Marie, 

Rosenbergová Magda a Furcovská Marie studovaly státní reálná gymnázia v Prešově 

a Michalovcích.  Rosenbergová Magda pocházela z rodiny notářské, Mittzlmann Marii 

můžeme podle povolání otce zařadit do kategorie živnostnické rodiny. Otec Furcovské Marie 

působil jako traťmistr státních drah.    

Ruskou národnost uvedly dvě studentky, pocházející z oblasti Podkarpatská Rus. Škelenková 

Raisa již středoškolské studium absolvovala v Praze, vystudovala Spolkové československé 
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reálné dívčí gymnázium Praha. Vladimírová Lydie absolvovala Státní reálné gymnázium 

v Užhorodě. Stejné gymnázium vystudovala také ukrajinská studentka Ustijanovičová 

Ljubov, její otec byl soudním radou. Posluchačka z Itálie Porrn Guilia byla imatrikulována na 

univerzitě ve Florencii a pocházela z rodiny lékaře. Poslední z řady studentek jiné než české 

a slovenské národnosti je Djordjevičová Naďa, která se narodila již v roce 1915 a byla 

imatrikulována na univerzitě ve Skopji a pocházela z úřednické rodiny.  

         

3.2.7	Sociální	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Sociální profil byl vytvářen podle sociálního zařazení otců posluchaček ve společnosti, tedy 

podle jejich uvedeného povolání. V důsledku toho, že nikdo nacionále neověřoval a současně 

nebylo cílem zjišťovat podrobnosti o pracovním zařazení otců posluchaček, nemůžeme si 

vytvořit podrobnou představu o rodinných poměrech studentek. Například podnikatel je 

poměrně širokým pojmem. Můžeme si představit podnikatele či továrníka malého, středního 

či velkého rozsahu. Nicméně každá kategorie je maximálně specifikována podle zapsaných 

údajů. Do kategorie vyšších státních a městských úředníků byli zařazeni sekční šéfové 

ministerstev, soudní radové, přednosta poštovního úřadu, vrchní inspektoři státních drah a též 

ředitelé městských úřadů. V kategorii úředník jsou zohledněni úředníci státní správy, státních 

drah, pošty, dále bankovní úředníci, soukromí či úředníci soukromých společností a správci 

nemocnice, továrny či banky. Zde jsou také zařazeni takzvaní podúředníci. Pod pojem 

podnikatel byl zařazen obchodník, knihkupec či stavitel. Skupina řemeslníků a živnostníků 

byla celkem jednoznačná, stejně tak lékařů, továrních dělníků a pracovníků bez kvalifikace, 

též statkářů a rolníků. Kategorie vzdělanců zahrnuje učitele, profesory a takzvané řídící 

učitele. Svobodná povolání reprezentuje v dané analýze dat povolání notáře a advokáta. 

Zvláštní kategorií jsou dělníci v oblasti dopravy, tedy převážně ze státních drah. Nejsou to 

klasičtí dělníci, proto byli zařazeni zvlášť, jde o různé traťmistry, strojníky a podobně. Další 

zvláštní kategorií jsou zaměstnanci vojska a četnictva, kam jsou zařazeni i městští strážníci. 

Do kategorie správci a ředitelé soukromých firem jsou zahrnuti ředitelé bank, soukromých 

firem či družstev, továren a podobně. Do označení zemědělec, nadlesní, porybný byli zařazeni 

většinou rolníci či statkáři. Povolání faráře a obchodního zástupce bylo dáno do samostatné 

kategorie vzhledem ke specifičnosti těchto zaměstnání.  
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Tabulka znázorňující kategorie povolání otců posluchaček Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1938/39 

Povolání	otců	studentek	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Vyšší	státní,	městský	úředník	 54	 19,15%	
Úředník	 51	 18,09%	
Vzdělanec	-	učitel,	profesor	 46	 16,31%	
Živnostníci,	řemeslníci	 23	 8,16%	
Podnikatel,	továrník	 17	 6,03%	
Voják,	četník	 16	 5,67%	
Zemědělec,	nadlesní,	porybný	 15	 5,32%	
Ředitelé	bank,	soukromých	firem	 6	 2,13%	
Lékař	 8	 2,84%	
Dělník	(doprava)	 8	 2,84%	
Dělník	(tovární),	bez	kvalifikace	 6	 2,13%	
Vzdělanec,	svobodná	povolání	 4	 1,42%	
Obchodní	zástupce	 4	 1,42%	
Farář	 3	 1,06%	
Neuvedeno	 21	 7,45%	
Celkem	 282	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Z hlediska sociálního profilu rodin studentek se dá říci, že ve třicátých letech došlo k několika 

změnám. Lze konstatovat, že došlo oproti prvnímu sledovanému období k mírnému poklesu 

podílu posluchaček pocházejících z úřednických rodin. Zahrneme-li do kategorie úředníků 

také vyšší úředníky, je posluchaček s pojmenovaným statusem 35,82 procent, což znamená 

pokles o 3,37 procent. Určitý pokles je patrný také v kategorii učitelů a profesorů. Podrobněji 

budou změny v sociálním profilu studentek popsány v následující kapitole. 

Podle statistik mapující sociální profil všech studentů Filosofické fakulty UK se ve třicátých 

letech držel podíl učitelských rodin nad úrovní dvaceti procent. V roce 1931 bylo posluchaček 

z uvedené kategorie 25 procent, v roce 1939/40 poté 26 procent.188   

Sociální profil posluchaček v roce 1938/39 je poměrně pestrý, studentky pocházejí také 

z rodin rolníků, živnostníků, dělníků či obchodních zástupců.  S výjimkou dělníků lze hovořit 

o středních vrstvách společnosti. 

Dělníci jsou spíše řazeni do sociální vrstvy okrajové, z těchto poměrů pochází řada lidí 

sociálně deklasovaných.189 Budeme-li, ale hovořit o středních vrstvách pak se podle 
                                                
188 MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918 – 1990. In: KAVKA, F., PETRÁŇ, 
J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 608 – 609. 
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sociologických výzkumů dá konstatovat, že převážně ve druhé půlce období První republiky 

platilo, že střední vrstvy tvoří polovinu, dokonce více než polovinu obyvatel Československa, 

a tyto střední vrstvy se relativně stále rozšiřovaly a byly důležitou součástí společnosti.190  

Do středních vrstev samozřejmě patří také učitelé a profesoři. Jejich platy byly sice velice 

diferencovány, ale v zásadě, nebudeme-li brát v potaz začínajícího učitele, hmotné 

zabezpečení bylo dostačující i v dobách hospodářské krize. Učitelé a zejména profesoři tedy 

nebyli nuceni si ještě přivydělávat. 191 

Z archivních materiálů lze vyčíst také další údaj, který poskytuje možnost vytvořit si 

představu o sociální úrovni rodin posluchaček. Z dat nacionálů se také dozvídáme, kolik rodin 

bylo neúplných, vlivem úmrtí. Navíc je možné zjistit, kolik otců posluchaček bylo takzvaně 

ve výslužbě.  

Rodinné poměry posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Specifikace	rodinných	poměrů	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Otec	mrtev	 33	 11,70%	
Otec	ve	výslužbě	 11	 3,90%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

Počty posluchaček pocházejících z neúplných rodin nejsou zanedbatelné. Do jisté míry byly 

takové rodiny jistě minimálně finančně limitovány.  

Podívejme se nyní na další ukazatel sociálního profilu posluchaček, a to na podíl osvobození 

od poplatků za kolejné. V případě akademického roku 1938/39 se objevuje u studentek 

stipendium, jeho výskyt byl zanesen do následující tabulky spolu s kolejným.  

Přehled o výši kolejného a přiznaném stipendiu posluchaček Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1938/39 osvobozených od kolejného 

Osvobození	od	kolejného	 73	 25,89%	
Částečné	osvobození	od	kolejného	 56	 19,86%	
Plná	platba	kolejného	 150	 53,19%	
Přiznané	stipendium	 3	 1,06%	
Celkem	 282	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 
                                                                                                                                                   
189 KÁRNÍK, Z. K úloze středních vrstev v éře první republiky. Jeden dva výseky z komplexu středních vrstev 
a jejich osudy. In: Studie k sociálním dějinám 10. MACHAČOVÁ, J., MATĚJÍČEK, J. (Eds.), s. 124. 
190 Tamtéž, s. 134. 
191 Tamtéž, s. 129. 
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V roce 1938/39 bylo zjištěno, že se změnil systém úlev od poplatků, nově bylo možné, 

odpustit alespoň částečně kolejné. V archivních materiálech bylo zaznamenáno několik 

případů, kdy bylo odpuštěno kolejné z poloviny či ze tří čtvrtin.  

3.2.8	Geografický	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Profil byl sestaven opět podle domovských studentek uvedených v nacionálech, protože 

častěji korespondoval s místem studia střední školy než místo narození. Stejně jako v případě 

akademického roku 1920/21 bylo členění nejprve prováděno podle současného územně 

správního uspořádání, tedy podle krajů pro větší přehlednost. V procentním podílu přehledu 

podle současného územně správního členění nejsou započteny studentky ze zahraničí 

a Slovenska a jsou ponechány stranou dalšího zkoumání.  Jsou zde uvedeny jen kvůli 

názornosti.  

Tabulka znázorňující geografický profil posluchaček FF UK 1938/39 podle současného 

územně správního členění, tj. krajů 

Domovská	obec	 Počet	 Podíl	v	procentech	
Praha	 88	 33,08%	
Středočeský	 39	 14,66%	
Plzeňský	 32	 12,03%	
Jihočeský	 21	 7,89%	
Vysočina	 17	 6,39%	
Pardubický	 16	 6,02%	
Královéhradecký		 15	 5,64%	
Olomoucký	 9	 3,38%	
Jihomoravský	 7	 2,63%	
Moravskoslezský	 6	 2,26%	
Zlínský	 6	 2,26%	
Ústecký	 5	 1,88%	
Liberecký	 5	 1,88%	
Slovensko	 6	

	Jiná	národnost	 10	
	Celkem	 266	 100,00%	

 

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39 

 

Z archivních materiálů opět vyplývá, že nejvíce žen přicházelo na Filosofickou fakultu 

Univerzity Karlovy z Prahy, středních Čech a Plzeňského kraje. Obecně se dá konstatovat, že 

studentky ve většině případů pocházejí z Čech. Ponecháme přitom stranou kraj Jihočeský 
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a Pardubický a Vysočinu, které zasahují do oblasti Moravy jen částečně. Z oblasti Moravy 

a Slezska pochází jen 10,53 procent naopak z jednoznačně českých krajů, pochází 69,17 

procent posluchaček.    

Pro druhé, podrobnější členění byla východiskem publikace Historický lexikon obcí České 

republiky 1869–2005, první díl Českého statistického úřadu. Pro potřeby práce byly také 

zohledněny počty obyvatel jednotlivých obcí a měst jen s těmi částmi a obcemi, které v době 

sčítání skutečně patřily k dané lokalitě. Ze zmíněné publikace byla vybrána data ze sčítání 

lidu v roce 1930, které bylo nejblíže ke sledovanému období. Ze získaných údajů bylo 

vytvořeno podle stejného počtu obyvatel několik skupin měst jako v případě akademického 

roku 1920/21. Opět do procentního podílu nejsou zahrnuty studentky pocházející ze 

Slovenska a zahraničí.  

Tabulka mapující kategorizaci domovských obcí posluchaček Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1938/39 

Počet	obyvatel	měst	 Počet	studentek	 Podíl	v	procentech	
1	–	500	 24	 9,02%	
500	-	1	000	 9	 3,38%	
1	000	-	5	000	 56	 21,05%	
5	000	-	10	000	 25	 9,40%	
10	000	-	15	000	 27	 10,15%	
15	000		-	20	000	 8	 3,01%	
20	000	-	50	000	 6	 2,26%	
50	000	-	100	000	 2	 0,75%	
100	000	-		500	000	 21	 7,89%	
500	000	-	1	000	000	 88	 33,08%	
Celkem	 266	 100,00%	

Zdroj: Historický lexikon obcí české republiky 1869 – 2011, Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity 
Karlovy 1938/39 

 

Největším městem je samozřejmě Praha, která měla mezi studentkami nejširší zastoupení. 

Druhou nejsilnější kategorií byla města od jednoho do pěti tisíc obyvatel, pro lepší názornost, 

do uvedené skupiny byla zařazena města jako Třeboň, Mnichovo Hradiště, Přibyslav nebo 

Unhošť. Třetí nejsilnější skupinou byla města od 10 000 do 15 000 obyvatel, kde najdeme 

například Jindřichův Hradec, Klatovy, Chrudim či Příbram. Jak se ukazuje, nejmenší obce 
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také mají nezanedbatelné zastoupení. Například z obcí do 300 obyvatel přišlo na pražskou 

univerzitu necelých 6 procent.   

3.2.9	Věkový	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	

Stejně jako v případě akademického roku 1920/21 práce přináší také věkový profil 

posluchaček.  

 

Datum	narození	 Počet	 Podíl	v	procentech	
1913	 1	 0,35%	
1914	 2	 0,71%	
1915	 5	 1,77%	
1916	 4	 1,42%	
1917	 11	 3,90%	
1918	 49	 17,38%	
1919	 180	 63,83%	
1920	 30	 10,64%	
Celkem	 282	 100,00%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1938/39  

 

Věkový rozsah studentek je stejně jako v předchozím sledovaném období poměrně vysoký, 

činí 7 let. Nejstarší posluchačce bylo na počátku studia 25 let.   

3.2.10	Specializace	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2, posluchačky Filosofické fakulty si po reformě z roku 

1930 měly během prvních dvou let studia vybírat dva rovnocenné předměty, ze kterých se již 

po čtvrtém semestru vykonávala první státní zkouška. Analýzou archivních materiálů bylo 

zjištěno, že více než 30 procent posluchaček vybrané předměty v nacionálech pro první 

semestr neuvedly. Samozřejmě měly na výběr předmětů dostatek času. Vzhledem k tomu, že 

je však obor studia doložen jen u necelých 70 procent studentek, nebude vytvořen podrobný 

oborový profil. Každopádně je nutné zmínit některé kombinace vybraných oborů. V celkem 

47 případech byl v nacionálech uveden obor francouzština – němčina. Tento obor byl vůbec 

nejčetnější. Druhým nejčastějším oborem byla čeština – němčina, celkem uvedených ve 24 

případech. V 15 případech byl zaznamenán poté dějepis, zeměpis. Naopak méně 

frekventované byly předměty jako ruština, filologie, filosofie, italština či estetika. 

 



59 
 

3.2.11	Profil	úspěšnosti	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	

1938/39	

Posluchačky, které nastoupily v tomto akademickém roce na filosofickou fakultu, nemohly 

studium dokončit bez přerušení. Vypukla druhá světová válka a jejich pobyt na univerzitě 

skončil hned ve třetím  semestru. Tento fakt zcela určitě ovlivnil následný návrat ke studiím. 

Protože nejsou k dispozici údaje o vykonaných státních zkouškách, zaměřila jsem pozornost 

na rigorózní zkoušky. Posluchače, kteří je úspěšně složili, lze nalézt v online Indexu matriky 

doktorů Univerzity Karlovy. Na základě analýzy popsaných archivních pramenů bylo možné 

zjistit, že rigorózní zkoušku do roku 1952 složilo 11 z 282 posluchaček, což činí 3,9 procent. 

Doktorátem ukončila studium například Benešová Marie z Plzně, která pocházela z učitelské 

rodiny, dále Bergerová Věra z Chotěboře, jejíž otec působil jako ředitel městského úřadu. 

Další úspěšnou posluchačkou byla Daňková Miriam, která byla dcerou univerzitního 

profesora a jako domovskou obec uvedla Prahu. Další promované doktorky pocházely z rodin 

ministerského sekčního šéfa, úředníka, stavitele či profesora ve výslužbě.   

3.3	Komparace	výsledků	analýzy	archivních	materiálů	z	akademického	roku	

1920/21	a	1938/39	

3.3.1	Podíl	posluchaček	na	Filosofické	fakultě	univerzity	Karlovy	1920/21,	

1938/39	

Na základě analýzy archivních pramenů lze konstatovat, že byl zaznamenán nárůst počtu 

posluchaček v rámci sledovaných období. Bylo přihlíženo pouze k posluchačkám, které se 

k řádnému studiu na Filosofické fakultě zapisovaly poprvé, přesněji řečeno, k posluchačkám 

prvního semestru. V případě, že nacionály nebyly označeny číslem běhu, dnešní terminologií 

semestru, nebyly brány v potaz, a to v obou sledovaných obdobích. Takové nacionály byly 

však v řádu jednotek. Počet studentů byl zjišťován stejným způsobem. 

Tabulka znázorňující počty posluchačů a posluchaček prvních semestrů Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Akademický rok Celkem všech studentů Počet studentů Počet studentek Podíl studentek v procentech 
	1920/21 261 187 74 28,35% 
	1938/39 481 199 282 58,63% 
	Rozdíl 220 12 208 30,28 
	Zdroj: Katalog posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 
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Z výsledků analýzy nacionálů obou sledovaných období vyplývá, že ve třicátých letech došlo 

zejména k nárůstu počtu posluchaček, které se postaraly o vzrůstající počet studentů 

filosofické fakulty obecně.  Nárůst je enormní. Naopak skoro stagnoval počet mužů, kteří se 

imatrikulovali na zmíněnou fakultu. Posluchačů přibylo pouze 12. V obecné rovině se dá 

popsaná situace vysvětlit tím, že ženy začaly masivnějším způsobem využívat možnost 

univerzitního studia, která trvala již 42 let, ovšem prakticky se ženám otevřely brány 

univerzity dokořán až během první světové války. V důsledku faktu, že ženy začaly ve větší 

míře studovat až od válečných let, je masivní nárůst posluchaček pochopitelný a nijak 

překvapující. Podrobnější přehled měnící se skladby posluchačstva rozděleného podle pohlaví 

nabízí statistiky posluchačů Univerzity Karlovy 1918 – 1939 v publikaci Dějiny Univerzity 

Karlovy IV, z nichž byly vybrány údaje o studentech a studentkách filosofické fakulty.  

Počet studentů a studentek Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (1920 – 1939) 

Akademický	rok	 Muži	 Ženy	 Celkem	studentů	 Podíl	žen	v	procentech	
1920/21		 631	 229	 860	 26,63%	
1921/22	 761	 271	 1032	 26,26%	
1922/23	 765	 351	 1116	 31,45%	
1923/24	 832	 443	 1275	 34,75%	
1924/25	 826	 518	 1344	 38,54%	
1925/26	 752	 563	 1315	 42,81%	
1926/27	 662	 609	 1271	 47,92%	
1927/28	 644	 699	 1343	 52,05%	
1928/29	 652	 741	 1393	 53,19%	
1929/30	 656	 772	 1428	 54,06%	
1930/31	 663	 774	 1437	 53,86%	
1931/32	 636	 679	 1315	 51,63%	
1932/33	 668	 631	 1299	 48,58%	
1933/34	 599	 602	 1201	 50,12%	
1934/35	 630	 608	 1238	 49,11%	
1935/36	 595	 606	 1201	 50,46%	
1936/37	 625	 688	 1313	 52,40%	
1937/38	 725	 821	 1546	 53,10%	
1938/39	 730	 883	 1613	 54,74%	

Zdroj: KAVKA F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 598 – 602 

Z předložených údajů jednoznačně vyplývá, že podíl žen na filosofické fakultě kontinuálně 

rostl až do období 1931/32.  Období poklesu počtu posluchaček trvalo do roku 1933/34, 

ovšem důvod poklesu je zcela zřejmý, stejně jako ostatní státy Evropy se Československo 

potýkalo se světovou hospodářskou krizí. Posledním obdobím, kdy se počty studentek 

pohybovaly zhruba ve stejném rozsahu jako v roce 1933/34 byl rok 1935/36, v té době 
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doznívaly následky hospodářské krize. Poté se počty posluchaček opět zvyšovaly. U mužů se 

důsledky hospodářské krize projevovaly v jiném období, a to zejména v roce 1933/34, kdy 

byla hospodářská krize v Československu nejcitelnější. Dá se však konstatovat, že právě ve 

zmíněném akademickém roce byly počty studentů a studentek vůbec nejnižší v rámci 

vymezeného období. U mužů se situace opět stabilizovala v roce 1936/37. Důležitým rokem 

z hlediska ženského studia na Karlově univerzitě je 1927/28, tehdy poprvé od vymezeného 

období (podle statistik Dějin Univerzity Karlovy IV, od roku 1918/19), studovalo více 

posluchaček než posluchačů. Výjimku tvořily pouze dva akademické roky, a to 1932/33 

a 1934/35. Samozřejmě je na místě poznamenat, že jinak vypadají statistiky ostatních fakult.  

Například na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ještě v roce 1927/28 je mezi řádnými 

studenty 1980 mužů a jen 125 žen, přitom právě ve zmiňovaném roce na filosofické fakultě 

byl již podíl žen oproti mužům vyšší.192  

3.3.2	Národnostní	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	univerzity	Karlovy	

1920/21,	1938/39	
Nyní se zaměřme na změny ve skladbě posluchaček z hlediska národnostního. 

V národnostním profilu jsou zahrnuty všechny národnosti, které byly uvedeny v nacionálech 

obou sledovaných období. Pro přehlednost jsou uváděny procentní podíly.   

Tabulka znázorňující národnostní profil posluchaček prvních semestrů Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Národnost Podíl v procentech (1920/21) Podíl v procentech (1938/39) 
Česká	 86,49%	 94,33%	
Slovenská	 2,70%	 1,42%	
Ruská,	ukrajinská	 4,05%	 1,06%	
Maďarská	 4,05%	 -	
Bulharská	 1,35%	 -	
Jugoslávská	 1,35%	 0,35%	
Italská	 -	 0,35%	
Německá	 -	 2,48%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Z analýzy archivních materiálů vyplývá, že podíl posluchaček jiné než české či slovenské 

národnosti ve druhém období podstatně klesl, a to o 6,65 procent. U posluchaček ruské 

                                                
192 MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918 – 1990. In: KAVKA F., PETRÁŇ, 
J  Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 600. 
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národnosti zůstal v absolutních číslech počet stejný, v obou sledovaných obdobích zmíněnou 

národnost uvedly celkem tři ženy. Rozdíl se projevil jen v procentním podílu z celku.   

Pro ilustraci národnostních poměrů na pražské Karlově univerzitě jsou přiloženy opět údaje 

mapující téměř celé období První republiky, aby bylo zřejmé, jak se podíl zahraničních 

studentů měnil.  Pro tento případ byly vybrány jen počty procent studentů české a slovenské 

národnosti. V některých případech byly obě národnosti sečteny dohromady, jak to odpovídalo 

tehdejšímu zápisu v archivních materiálech. Pokud byly uvedeny zvlášť, tak byly pro potřeby 

této diplomové práce také sečteny dohromady.  

Tabulka mapující procentní podíl studentů Univerzity Karlovy české a slovenské národnosti 

(1920/21 – 1938/39) 

Akademický	rok	 Národnost	česká	a	slovenská	v	procentech	
1920/21	 85,5	
1921/22	 79,8	
1922/23	 80,4	
1923/24	 78,9	
1924/25	 78,3	
1925/26	 79,3	
1926/27	 82,3	
1927/28	 84,1	
1928/29	 85,7	
1929/30	 82,9	
1930/31	 82,9	
1931/32	 81,4	
1932/33	 86,6	
1933/34	 88,4	
1934/35	 89,0	
1935/36	 89,7	
1936/37	 90,2	
1937/38	 86,6	
1938/39	 95,3	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

V prvním sledovaném roce 1920/21 byl procentní podíl posluchačů jiných než české či 

slovenské národnosti 14,5 procent. Poté se počty studentů jiných národností držely kolem 

dvaceti procentní hranice až do roku 1925/26. Od následujícího akademického roku se počet 

studentů jiných národností držel pod dvaceti procentní úrovní. V roce 1936/37 se počet 

cizinců ještě snížil, a to na necelých 10 procent a poslední sledovaný rok 1938/39 byl ve 

znamení ještě většího úbytku, podíl studentů jiných národností než české a slovenské se snížil 
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na 4,7 procent.  Je také potřeba zmínit, jaké národnosti studentů se ve statistikách objevovaly. 

Kromě národností uvedených v nacionálech posluchaček jsou zahrnuty do statistiky studentů 

Univerzity Karlovy také příslušníci polské, židovské či rumunské národnosti. Ve statistikách 

je také kategorie jiných národností, jejichž podíl však nikdy během celého meziválečného 

období nepřekročil hranici 0,5 procenta. Ohledně studentů židovské národnosti je třeba 

zmínit, že od roku 1920/21 je jejich přítomnost podle statistik doložená ve všech uvedených 

akademických letech. Nejmenší procentní podíl vykazují příslušníci židovské národnosti 

v roce 1920/21, kdy jich bylo jen 0,1 procent. Pod jednoprocentní hranici klesla jejich 

přítomnost v posledním sledovaném období, tedy v akademickém roce 1938/39.     

3.3.3	Geografický	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	

1920/21,	1938/39						

Na základě provedené analýzy archivních materiálů lze provést komparaci údajů z obou 

sledovaných období také z hlediska geografického. Zohledněny budou stejně jako 

v předchozích kapitolách pouze posluchačky s českou národností. V akademickém roce 

1920/21 jich bylo 68, ve druhém sledovaném období lze zahrnout celkem 266 posluchaček.     

Tabulka geografického profilu posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy podle 

současného územně správního členění vyjádřená v procentech 

Název	kraje	 Podíl	posluchaček	v	roce	1920/21	 Podíl	posluchaček	v	roce	1938/39	
Jihočeský	 1,47%	 7,89%	
Jihomoravský	 1,47%	 2,63%	
Královéhradecký	 5,88%	 5,64%	
Liberecký	 -	 1,88%	
Moravskoslezský	 -	 2,26%	
Olomoucký	 4,41%	 3,38%	
Pardubický	 13,24%	 6,02%	
Plzeňský	 11,76%	 12,03%	
Praha	 26,47%	 33,08%	
Středočeský	 23,53%	 14,66%	
Ústecký	 2,94%	 1,88%	
Vysočina	 4,41%	 6,39%	
Zlínský	 1,47%	 2,28%	

	
Celkem	

	Zdroj: Katalog posluchačů Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Podle provedené komparace je zřejmé, že se v roce 1938/39 rozrostl počet oblastí, ze kterých 

posluchačky pocházely. Ve zmíněném akademickém roce přicházely studentky také 

z Libereckého a Moravskoslezského kraje. Nešlo sice o velké počty, nicméně se ve 
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studentských katalozích objevují například ženy z moravskoslezské metropole, Moravské 

Ostravy, která v uvedeném období měla podle dat Českého statistického úřadu ze sčítání lidu 

v roce 1930, přes 125 000 obyvatel. Jde například o dceru faráře, Rosenzivcigovou Bohumilu, 

českobratrského vyznání. Dále také Sehöfferovou Hedu, která na filosofickou fakultu přešla 

z Lékařské fakulty UK a je jednou z mála studentek židovského vyznání. Její otec byl 

profesorem. Jak v prvním tak ve druhém sledovaném období není ani jedna posluchačka 

z oblasti dnešního Karlovarského kraje.  

Pokud mám charakterizovat studentky akademického roku 1920/21, mohu konstatovat, že 

nadpoloviční většina z nich pocházela z jednoznačně českých krajů, viděno samozřejmě 

optikou dnešního územně správního členění. Šlo o 72,02 procent. Z jednoznačně moravských 

krajů přišlo na filosofickou fakultu studovat jen 7,35 procent žen. Nejsilnější zastoupení měly 

ženy, které uvedly jako domovskou obec Prahu. Početnou skupinou byly též oblasti dnešního 

Pardubického a Plzeňského kraje. Naopak nejmenší zastoupení měly posluchačky 

z Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje. V roce 1938/39 se ještě zvýšil podíl 

posluchaček z Prahy, a to o více než 7 procent. Naopak o téměř 9 procent klesl oproti prvnímu 

sledovanému období podíl žen ze Středočeského kraje. K další změně došlo na opačném 

konci statistik. Zatímco v roce 1920/21 bylo nejméně studentek, jak již bylo zmíněno, 

z Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje, v roce 1938/39 nejméně posluchaček 

pocházelo z Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje.       

Druhým kategorizačním hlediskem je počet obyvatel v domovských obcích, uvedených 

studentkami v nacionálech. Bylo přihlíženo k údajům ze sčítání lidu z roku 1921 a 1930, 

uvedených v publikaci Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, první díl 

Českého statistického úřadu. V roce 1920/21 je zohledněno celkem 68 žen, v roce 1938/39 

poté 266. Podíl posluchaček v jednotlivých kategoriích měst je vyjádřen v procentech. 
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Tabulka geografického profilu posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 

1938/39 

Počet	obyvatel	 Podíl	studentek	v	roce	1920/21	 Podíl	studentek	v	roce	1938/39	
1	–	500	 12,12	 9,02	
1	000	–	5	000	 18,18	 21,05	
5	000	–	10	000	 12,12	 9,40	
10	000	–	15	000	 7,58	 10,15	
15	000	–	20	000	 1,52	 3,01	
20	000	–	50	000	 7,58	 2,26	
50	000	–	100	000	 6,06	 0,75	
100	000	–	500	000	 1,52	 7,89	
500	000	–	1	000	000	 27,27	 33,08	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39, Historický lexikon obcí 

České republiky 1869–2005, první díl, Český statistický úřad 

Posluchačky nastupující na filosofickou fakultu v roce 1920 uváděly nejčastěji jako 

domovskou obec Prahu, jak bylo uvedeno v předchozím členění. Druhou nejsilnější skupinou 

byly studentky, které pocházely z obcí či měst od 1 000 do 5 000 obyvatel. O třetí 

nepočetnější skupinu se dělí nejmenší obce, které měly ve vymezené době maximálně 500 

obyvatel a současně města od 5 000 do 10 000 obyvatel. Jediná změna, která ve druhém 

sledovaném období nastala, je patrná u třetí nejpočetnější skupiny roku 1938/39. Třetí největší 

skupinu tentokrát tvoří ve zmíněném akademickém roce obyvatelky měst od 10 000 do 

15 000 obyvatel.   

V roce 1938/39 pocházela většina posluchaček z Prahy.  Obyvatelek Prahy bylo 

88 z celkového počtu 282 posluchaček. Druhou nejsilnější skupinou byly studentky, které 

pocházely z obcí či měst od 1 000 do 5 000 obyvatel.  

3.3.4	 Sociální	 profil	 posluchaček	 Filosofické	 fakulty	 Univerzity	 Karlovy	

1920/21,	1938/39	

Jedním ze stěžejních sledovaných kritérií byl sociální status posluchaček. Z výsledků analýzy 

nacionálů z roku 1920/21 a 1938/39 byly vytvořeny celkem tři tabulky, které mohou 

vypovídat o sociálním původu posluchaček. Sledováno bylo povolání otců studentek, dále 

výše poplatků za kolejné, přiznaného stipendia a v neposlední řadě byla pozornost zaměřena 

také na podrobnější informace o otcích studentek. V posledním uvedeném případě bylo 

sledováno, zda byl otec ve výslužbě, či již zemřel. Nyní je možné sledovat, jak se sociální 

profil studentek za 18 let změnil.   
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Specifikace	povolání	otce	 Podíl	v	procentech,	1920/21	 Podíl	v	procentech,	1938/39	
Vyšší	státní,	městský	úředník	 21,62	 19,15	
Vzdělanec	-	učitel,	profesor	 21,62	 16,31	
Úředník	 17,57	 18,05	
Lékař	 5,41	 2,84	
Vzdělanec,	svobodná	povolání	 2,7	 1,42	
Ředitel	banky,	soukromých	firem	 -	 2,13	
Podnikatel,	továrník	 5,41	 6,03	
Živnostník,	řemeslník	 10,81	 8,16	
Zřízenec	 2,7	 -	
Farář	 1,35	 1,06	
Nadlesní,	porybný,	statkář,	rolník	 2,7	 5,32	
Obchodní	zástupce	 -	 1,42	
Dělník	(doprava)	 -	 2,84	
Dělník	(tovární),	bez	kvalifikace	 2,7	 2,13	
Neuvedeno	 5,41	 7,45	
 Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

V roce 1920/21 pocházely posluchačky nejvíce z rodin vyšších státních a městských úředníků 

a současně z rodin vzdělanců, tedy učitelů, ředitelů škol a profesorů. Třetí nejčastější 

skupinou byly posluchačky z úřednických rodin. Dá se proto konstatovat, že právě 

z popsaných sociálních poměrů pochází více než polovina posluchaček prvního sledovaného 

období, konkrétně 60,81 procent. Tři nejsilnější skupiny zůstaly zachovány také v dalším 

roce, ovšem ubylo studentek z rodin vzdělanců a naopak přibylo posluchaček z úřednických 

poměrů.  Kromě toho klesla ve druhém sledovaném období dominance tří nejsilnějších 

skupin, a to o 7,3 procenta. Jak vyplývá z archivních materiálů, v roce 1938/39 přibývá 

posluchaček z rodin kategorie nadlesní, porybný, statkář a rolník. Současně je takový trend 

patrný také u dělníků, byť jsou ve druhém období z důvodu potřeby zachycení změn, jinak 

členěni.   
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Přehled o výši kolejného a přiznaném stipendiu posluchaček Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy 1920/21, 1938/39  

	
1920/21	 1938/39	

Přiznáno	osvobození	od	kolejného	 51,35%	 25,89%	
Plná	platba	kolejného	 41,89%	 53,19%	
Částečné	osvobození	od	kolejného	 -	 19,86%	
Přiznané	stipendium	 -	 1,06%	
Neuvedeno	 6,76%	 -	
Celkem	 74	 282	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Poměrně zásadní se jeví změna počtu studentek, které byly v plném rozsahu osvobozeny od 

platby kolejného. Zatímco v roce 1920/21 byla od kolejného osvobozena více než polovina 

studentek, ve druhém sledovaném období již takové finanční úlevy dosáhla jen více než 

čtvrtina posluchaček. Ke zmírnění takové změny určitým způsobem mohl přispět nový systém 

finančních úlev. V roce 1938 mohly totiž studentky získat také částečného osvobození od 

zmíněného poplatku. Podle nacionálů šlo například o poloviční nebo také tříčtvrtinové 

osvobození. Nicméně v roce 1938/39 se situace obrátila, přes 50 procent žen muselo platit 

plnou cenu ubytování, zatímco v roce 1920/21 přes 50 procent bylo naopak od kolejného 

osvobozeno v plné výši. Stipendium bylo v nacionálech zaznamenáno pouze v případě 

druhého sledovaného akademického roku. Žádost o stipendium byla zaznamenána u jediné 

obyvatelky Československa. Byla jí dcera rolníka, Fraňková Terezie z Pocinovic u Domažlic. 

Speciální stipendium československé vlády získala jedna z nejstarších studentek, 

Djordjevičová Naďa z tehdejší Jugoslávie, pocházející z rodiny úředníka státních drah. Další 

stipendistka československé vlády byla dcera lékaře, Porrn Guilia z Itálie.   

Specifikace	rodinných	poměrů	 Podíl	v	procentech	(1920/21)	 Podíl	v	procentech	(1938/39)	
Otec	mrtev	 12,16%	 11,70%	
Otec	ve	výslužbě	 4,05%	 3,90%	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Počty studentek, které ztratily otce, se po oba sledované akademické roky držely na zhruba 

stejné úrovni. Podobná byla situace také v případě otců ve výslužbě. V obou kategoriích byla 

v roce 1938/39 zaznamenána pouze mírně sestupná tendence.    
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3.3.5	 Profil	 posluchaček	 Filosofické	 fakulty	 Univerzity	 Karlovy	 1920/21,	

1938/39	z	hlediska	absolvovaného	středoškolského	studia	

Zaměřme se nyní na další srovnávací kritérium, tentokrát jsem porovnala výčet vzdělávacích 

ústavů, které uvedly posluchačky obou sledovaných období v kolonce vypovídající o škole, 

jež měly navštěvovat poslední půl rok. Nejprve jsem zaměřila pozornost na všechny typy 

středních škol, které se v daném období v nacionálech vyskytly. Dále jsem se soustředila na 

podobnější popis gymnázií, protože jejich počet byl v obou případech vysoký a tvořil 

nadpoloviční většinu absolvovaných ústavů.   

Tabulka mapující vzdělávací ústavy absolvované novými posluchačkami Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy z let 1920/21, 1938/39 

Poslední	absolvovaná	škola	 Podíl	studentek	(1920/21)	 Podíl	studentek	(1938/39)	
Gymnázium	Československo	 74,32%	 86,	52%	
Reálka	

	
1,77%	

Akademie	výtvarného	umění	 1,35%	
	Státní	pedagogická	akademie	 1,77%	

Státní	konzervatoř	hudby	
	

0,35%	
Jednotná	škola	III.	stupně	

	
0,35%	

Zahraniční	gymnázium		 5,41%	 2,48%	
Univerzita	v	Československu	 12,	16%	 4,96%	
Německá	akademie	Praha	

	
0,35%	

Vysoká	škola	obchodní	 	 0,35%	
Zahraniční	univerzita		 	 1,06%	
Neuvedeno	 6,76%	

	Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Na základě provedené analýzy archivních materiálů z obou sledovaných období se dá 

konstatovat, že v roce 1920/21 přicházely nové posluchačky na filosofickou fakultu jen 

z gymnázií a z univerzity, převážně samozřejmě z Československa. Výjimku tvoří pouze 

jedna studentka, která absolvovala Akademii výtvarných umění. V roce 1938/39 je škála 

středních škol mnohem pestřejší. Posluchačky přicházejí nově také ze státní konzervatoře 

hudby, státní pedagogické akademie nebo z reálek. Pestrá je také škála studentek 

přicházejících již z vysokých škol, kromě Karlovy univerzity, absolvovaly rovněž vysokou 

školu obchodní nebo univerzitu ve Vídni, Skopji či Florencii.  Navzdory pestřejší škále 

absolventek středních škol nově nastupujících na univerzitu v roce 1938, je však podíl 

gymnázií vyšší než v předchozím sledovaném období. Je to dáno pravděpodobně tím, že klesl 

podíl žen, které přicházely již z univerzity, v případě tohoto období z Univerzity Karlovy.  
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V obou sledovaných obdobích jsem podrobně rozebírala typy absolvovaných gymnázií, proto 

se nyní podívejme, jak se proměnila skladba jednotlivých druhů zmíněných vzdělávacích 

ústavů.  

Tabulka zobrazující druhy gymnázií absolvovaných posluchačkami Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Druh	vzdělávacího	ústavu	 Podíl	posluchaček	1920/21	 Podíl	posluchaček	1938/39	

Reálné	gymnázium	 66,10%	 72,11%	
Reformní	reálné	gymnázium	 18,64%	 11,55%	
Klasické	gymnázium	 8,47%	 13,15%	
Zahraniční	gymnázium	 6,78%	 2,79%	
Celkem	studentek	 59	 251	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

V obou sledovaných obdobích bylo nejvíce posluchaček, které absolvovaly reálné 

gymnázium. Výrazná je však změna rozdílu mezi nejoblíbenějším reálným gymnáziem 

a reformním reálným gymnáziem. Zatímco v roce 1920/21 činil rozdíl mezi reálným 

a reformním reálným gymnáziem celkem 47,46 procent, ve druhém sledovaném období se 

zvýšil na 60,56 procent. Zajímavé je také sledovat, jak se měnil počet žen, které přišly na 

univerzitu z klasického gymnázia. I když se ve třicátých letech 20. století nadále snižoval 

počet klasických gymnázií, podle nacionálů naopak v roce 1938/39 jejich absolventek přibylo.  

Na závěr ještě zmíním jeden zajímavý údaj, ve druhém sledovaném období klesl počet 

absolventek zahraničních středních škol.  

3.3.6	Náboženský	profil	posluchaček	Filosofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	

1920/21,	1938/39	
Díky nacionálům posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy lze sledovat také vývoj 

v oblasti náboženského vyznání. Ve druhém sledovaném období se již neobjevovaly případy, 

kdy by posluchačky neuvedly své náboženské vyznání. Díky tomu se dá vytvořit ucelený 

náboženský profil. Nacionále studentek z roku 1920/21 bohužel kompletní nejsou, nicméně 

své vyznání neuvedly pouze dvě studentky, a proto by chybějící data neměla ovlivnit 

výsledný profil.   
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Tabulka znázorňující náboženský profil posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

1920/21, 1938/39 

Náboženství	 Podíl	studentek	v	roce	1920/21	 Podíl	studentek	v	roce	1938/39	
Římskokatolické	 66,22%	 64,18%	
Českobratrské	evangelické	 9,46%	 10,64%	
Československé	 -	 7,80%	
Židovské	 4,05%	 2,13%	
Pravoslavné	 4,05%	 1,42%	
Řeckokatolické	 -	 1,06%	
Unitářské	 -	 0,35%	
Babtistické	 -	 0,35%	
Augsbursko-evangelické	 -	 0,35%	
Jednota	českobratrská	 -	 0,35%	
Bez	vyznání	 13,51%	 11,35%	
Neuvedeno	 2,70%	 -	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 

Z provedené analýzy archivních materiálů vyplývá, že v obou sledovaných obdobích byl 

největší podíl žen římskokatolického vyznání. Dokonce jich bylo v roce 1920/21 více, a to 

bylo přitom období, kdy bylo zaznamenáno masivní vystupování obyvatel Československa 

z tradiční církve. Rozdíl je patrný u počtů posluchaček bez vyznání. V prvním sledovaném 

období jich bylo zaznamenáno celkem 13,51 procent, v roce 1938/39 klesl počet žen bez 

vyznání o více než 2 procenta. Popsaný jev kopíruje obecný trend. Bezvěrectví již nebylo 

tolik lákavé. Kdybych měla charakterizovat posluchačky bez vyznání z roku 1920/21, dalo by 

se konstatovat, že ve většině případů přicházely z větších měst, kromě Prahy z měst nad 

10 000 obyvatel. V roce 1938/39 pocházely posluchačky bez vyznání převážně z Prahy 

a z tehdy více než sto dvaceti tisícové Plzně.  

Antiklerikální (tedy protikatolická) a sekulární ideologie, kterou vzala za svou velká část 

Čechů a zejména snad „progresivní vrstvy“, jako byli intelektuálové a buržoazie, na druhou 

stranu neznamenala úplný odpor k náboženství. […] výzkum provedený mezi brněnskými 

intelektuály v roce 1930 ukázal, že jejich většina sice byla notně kritická vůči církevnímu 

křesťanství, avšak současně hledala nějaké „masarykovské“ „náboženství budoucnosti“ 

a věřila v jeho potřebnost. 193  

Ve druhém sledovaném období se již projevila existence nově založené Církve 

československé, k níž se hlásilo necelých deset procent posluchaček z roku 1938/39. Kromě 

                                                
193 NEŠPOR, Z. R. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropské kontextu, s. 57. 
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této změny se dá ve druhém sledovaném akademickém roce hovořit o mnohem pestřejším 

náboženském profilu.  Oproti roku 1920/21 přibylo celkem 6 dalších vyznání, k nimž se 

posluchačky hlásily. Kromě již zmiňovaného vyznání československého uváděly posluchačky 

v nacionálech také vyznání babtistické, unitářské či řeckokatolické. Pro podrobnější obecnou 

představu o náboženském profilu studentů Univerzity Karlovy je práce doplněna o statistiky 

z publikace Dějiny Univerzity Karlovy IV.  

 Náboženský profil posluchačů Univerzity Karlovy (1920/21 – 1936/37)   

Náboženství	 1920/21	 1921/22	 1922/23	 1923/24	 1924/25	 1925/26	 1926/27	
Římskotatolické	 69,0%	 51,4%	 54,3%	 46,9%	 48,8%	 46,7%	 53,5%	
Řeckokatolické	 2,9%	 3,7%	 4,8%	 4,9%	 5,0%	 4,7%	 3,5%	
Československé	 1,1%	 3,9%	 3,5%	 3,6%	 3,5%	 4,1%	 4,3%	
Pravoslavné	 6,8%	 11,7%	 8,1%	 10,1%	 9,5%	 7,9%	 6,2%	
Českobratrské	evang.	 4,3%	 3,0%	 3,4%	 2,9%	 2,7%	 2,7%	 3,0%	
Evangelické	augsburské	 0,0%	 -	 -	 0,2%	 0,3%	 0,5%	 0,8%	
Jiné	evangelické	 0,0%	 2,2%	 2,1%	 1,8%	 2,0%	 2,2%	 1,8%	
Židovské	 5,0%	 5,3%	 4,5%	 7,5%	 8,2%	 9,8%	 9,2%	
Bez	vyznání	 10,8%	 18,8%	 19,3%	 22,1%	 20,0%	 21,4%	 17,7%	
Jiné	a	neuvedené	 0,1%	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Zdroj: MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918 – 1990. In: KAFKA, 

F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 607. 

Náboženství	 	 1927/28	 1928/29	 1929/30	
Římskotatolické	 	 54,3%	 55,9%	 56,0%	
Řeckokatolické	 	 3,0%	 2,2%	 2,0%	
Československé	 	 5,1%	 5,7%	 6,5%	
Pravoslavné	 	 3,9%	 2,8%	 2,5%	
Českobratrské	evang.	 	 3,0%	 3,4%	 3,2%	
Evangelické	augsburské	 	 0,9%	 0,9%	 1,2%	
Jiné	evangelické	 	 2,4%	 2,7%	 2,8%	
Židovské	 	 9,3%	 10,5%	 11,5%	
Bez	vyznání	 	 18,1%	 15,9%	 13,9%	
Jiné	a	neuvedené	 	 -	 -	 0,4%	

Zdroj: MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918 – 1990. In: KAFKA, 

F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 607. 
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Náboženství	 1930/31	 1931/32	 1932/33	 1933/34	 1934/35	 1935/36	 1936/37	
Římskotatolické	 55,4%	 56,9%	 57,1%	 60,9%	 61,7%	 62,2%	 61,0%	
Řeckokatolické	 2,0%	 2,2%	 2,0%	 1,5%	 1,5%	 1,5%	 1,4%	
Československé	 6,3%	 6,1%	 7,2%	 7,1%	 7,0%	 7,3%	 7,6%	
Pravoslavné	 2,2%	 2,1%	 2,0%	 2,0%	 1,5%	 1,7%	 1,7%	
Českobratrské	evangelické	 4,4%	 4,1%	 4,7%	 4,7%	 4,9%	 5,0%	 5,5%	
Jiné	evangelické	 2,6%	 2,5%	 2,6%	 2,3%	 2,4%	 2,2%	 2,2%	
Židovské	 13,6%	 14,7%	 12,3%	 9,8%	 9,8%	 9,3%	 9,6%	
Bez	vyznání	 13,1%	 11,4%	 12,2%	 11,6%	 11,0%	 10,6%	 11,2%	
Jiné	a	neuvedené	 0,4%	

	 	
0,1%	 0,2%	 0,2%	

	Zdroj: MALÝ, K. Počty učitelů a studentů, struktura studentstva v letech 1918 – 1990. In: KAFKA, 

F., PETRÁŇ, J. Dějiny Univerzity Karlovy IV, s. 607. 

Zaměřme se na počty posluchačů římskokatolického vyznání. Na základě předložených 

statistik dá konstatovat, že tak vysokého procentního podílu jako v roce 1920/21, již nikdy do 

konce sledovaného období nedosáhly. Nyní se zaměřme na vývoj počtu studentů bez vyznání. 

Lze poznamenat, že jejich podíl kromě let 1927/28, 1932/33 do roku 1936/37 neustále klesal. 

Také zde se tedy projevuje výše popsaný obecný trend.  

3.3.7	 Věkový	 profil	 posluchaček	 Filosofické	 fakulty	 Univerzity	 Karlovy	

1920/21,	1938/39		
Díky archivním materiálům lze sledovat, v jakém věku se posluchačky imatrikulovaly ke 

studiu na filosofické fakultě. Analýze byla podrobena získaná data z obou akademických let. 

Rok narození byl v nacionálech vyplněn všemi studentkami.  

Tabulka zobrazující věkovou strukturu posluchaček Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

1920/21, 1938/39 

Věk	posluchaček	 1920/21	 1938/39	
18	 8,11%	 10,64%	
19	 41,89%	 63,83%	
20	 22,97%	 17,38%	
21	 8,11%	 3,90%	
22	 1,35%	 1,42%	
23	 2,70%	 1,77%	
24	 4,05%	 0,71%	
25	 5,41%	 0,35%	
30	 1,35%	 -	
33	 1,35%	 -	
34	 1,35%	 -	

Zdroj: Katalog posluchačů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 1920/21, 1938/39 
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Z výsledků analýzy vyplývá, že v prvním sledovaném období byl věkový rozdíl mezi 

posluchačkami mnohem větší. V roce 1920/21 se zřejmě projevily důsledky 1. světové války, 

kromě toho ženy nemohly studovat například z ekonomických nebo rodinných důvodů. 

Věkový rozdíl mezi studentkami dosáhl 16 let.   

Vyšší věkový průměr se projevil také v akademickém roce 1922/23, kdy plných 11% 

posluchaček Filosofické fakulty bylo starších než 25 let. Pro úplnost stejně starých mužů bylo 

v daném období celkem 21%. U mužů byl důvod zcela zřejmý, na univerzitu nastupovali totiž 

mnozí demobilizovaní vojáci. Kromě komplikací způsobených válkou se prodlužovala doba 

studia také kvůli tomu, že řada studentů a studentek si musela při studiu přivydělávat. V roce 

1928/29 byla na pražské a brněnské filosofické fakultě téměř polovina studentů a více než 

čtvrtina studentek výdělečně činných. 194 

Nižší věkový průměr posluchaček imatrikulovaných v roce 1938/39 nakonec také nebyl 

zachován, studia byla přerušena 2. světovou válkou, a proto se doba studia prodloužila. 

Bohužel podle pracovníků Archivu Univerzity Karlovy v Praze neexistují archivní záznamy 

o vykonaných státních zkouškách, proto není možné zjistit, kolik posluchaček studium 

dokončilo a kdy. Lze pouze zjistit, kolik posluchaček z daného období úspěšně zakončilo 

doktorandské studium. Podrobněji se práce bude zabývat procentem úspěšnosti studia 

v následující kapitole.    

Ve druhém sledovaném období se již imatrikulovaly ženy maximálně pětadvacetileté, věkový 

rozdíl se proto zmenšil na 7 let, tedy více než na polovinu. Nicméně jak je ze získaných dat 

patrné, nejčastěji nastupovaly na univerzitní studium ve věku od 18 do 20 let. Podíl starších 

posluchaček je zanedbatelný.   

  

                                                
194 PETRÁŇ, J. Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 319 – 320.  
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3.3.8	 Profil	 úspěšnosti	 posluchaček	 Filosofické	 fakulty	 Univerzity	 Karlovy	

1920/21,	1938/39	

Profil úspěšnosti pro potřeby komparace byl sestaven na základě počtu posluchaček, které 

úspěšně absolvovaly rigorózní zkoušky. Je však třeba doplnit, že studentky nastupující na 

filosofickou fakultu v roce 1920/21 skládaly státní zkoušku učitelské způsobilosti, a tu podle 

archivních záznamů složilo celkem 55,41 procent.    

Rok	 Podíl	doktorátů	v	procentech	 Počet	doktorátů	
1920/21	 5,41%	 4	
1938/39	 3,90%	 11	

Zdroj: Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 17, Index matriky doktorů 

Univerzity Karlovy 

Jak vyplývá z analýzy archivních materiálů, procento úspěšnosti studia ve druhém 

sledovaném období pokleslo. Samozřejmě je třeba brát v úvahu okolnosti, které do studia 

zasáhly a navíc nemůžeme doložit, kolik žen složilo první či druhou státní zkoušku.  
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4.	Závěr		
V diplomové práci byl popsán proces postupné feminizace studentstva Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze v období mezi dvěma světovými válkami. Tento časový úsek byl 

z hlediska ženského vzdělávání velice příhodný a v podstatě zlomový. Pro vývoj ženské 

středoškolské a především univerzitní vzdělanosti bylo období počátku Československa zcela 

zásadní z mnoha důvodů.  V oblasti středoškolského studia se podařilo prosadit, aby dívky 

mohly studovat na chlapeckých gymnáziích jako řádné studentky, nejen jako privatistky, které 

musely respektovat mnohá omezení. Dalším významným posunem bylo budování nových 

škol a nové školní osnovy. Současně byla také patrná snaha o návaznost na další studium, 

například na univerzitě. V oblasti ženské univerzitní vzdělanosti docházelo k normalizaci 

poměrů, které zavládly během první světové války, kdy ženy de facto poprvé ve větším počtu 

zamířily do poslucháren. Od roku 1918 se píše zcela nová kapitola ženského univerzitního 

vzdělávání.  

Ženy ve stále větším počtu nastupovaly na Univerzitu Karlovu, což se projevilo také ve 

výsledných analýzách práce. První část stanovené hypotézy byla tedy správná. Skutečně bylo 

v akademickém roce 1920/21 imatrikulováno mnohem méně žen než o 18 let později. Tehdy 

došlo k velkému nárůstu posluchaček filosofické fakulty. Na základě analýzy archivních 

materiálů a statistik z klíčové literatury se dá přesně určit období, kdy se počet studentek 

přehoupl přes hranici 50 procent. Jak již bylo popsáno, tento okamžik nastal v roce 1927/28. 

Od této chvíle na filosofické fakultě studovalo až do konce meziválečného období, kromě 

dvou výjimek, více žen než mužů. Zvyšující se počet studentek imatrikulovaných na 

filosofické fakultě pramení především z důsledků ženského emancipačního hnutí, které již od 

19. století v českých zemích prosazovalo přístup žen ke vzdělání. Dále se na popsané situaci 

podílela také první světová válka, která fakticky ženám otevřela brány vysokých škol. 

V poválečném období již nikdo nemohl tomuto trendu zabránit a naopak došlo k jeho 

rozšíření. Dorůstala také nová generace žen, která chtěla získat nejen vzdělání, ale také se 

chtěla uplatnit ve všech sférách pracovního trhu, včetně těch profesí, které byly vyhrazeny 

dosud mužům. Ženy proto postupně pronikaly také na vědecká pracoviště, která jim byla až 

na výjimky do meziválečného období zapovězena.  

Svoji roli zcela určitě sehrály ekonomické a sociální poměry panující v nově vytvořeném 

Československu, díky nimž bylo možné studovat. Samozřejmě univerzitní studia ovlivnila 

rozpočty rodin posluchaček. Ty často byly nuceny při studiu pracovat, stejně jako muži. 
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Kromě toho žádaly o osvobození od kolejného, které bylo ze všech poplatků souvisejících se 

studiem nejvyšší. Dostáváme se k druhé části hypotézy, podle níž měly posluchačky v prvním 

sledovaném období pocházet většinou ze středních vrstev společnosti, spíše intelektuálně 

zaměřených. Studentky roku 1938/39 měly podle druhé části stanovené hypotézy, nadále 

většinou patřit do středních vrstev, avšak ve větší míře se měly objevovat případy, kdy ženy 

pocházely také z nižších sociálních vrstev společnosti. Do jisté míry byla také druhá část 

hypotézy potvrzena. Je možné však konstatovat, že ve druhém sledovaném období se nedá 

hovořit o vysokém podílu nižších sociálních vrstev. Do středních sociálních vrstev společnosti 

nelze řadit z kategorizace povolání otců sledovaných posluchaček, pouze dělníky. V roce 

1938/39 jich bylo zaregistrováno v nacionálech jen necelých 5 procent. Naprostá většina 

studentek uvedeného akademického roku pocházela rozhodně ze středních vrstev společnosti.  

Nyní je možné odpovědět na klíčovou otázku, kterou si diplomová práce kladla v úvodu, a to: 

Jak vypadá profil nejtypičtější posluchačky v obou sledovaných obdobích. To znamená, že 

budu modelový případ konstruovat na základě většinových údajů o studentkách všech 

sledovaných kritérií. Pokud se nebudeme zabývat jednotlivými dílčími změnami, které se 

projevily ve vymezených kategoriích, lze konstatovat, že se profil posluchačky v obou 

sledovaných obdobích příliš nezměnil. Typickou, nově imatrikulovanou studentkou 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy roku 1920/21 a 1938/39 byla devatenáctiletá žena, 

české národnosti, římskokatolického vyznání a její domovskou obcí byla Praha. Následné 

rozdíly v obou obdobích popisuji odděleně. V roce 1920/21 pocházela typická posluchačka 

z učitelské rodiny či z rodiny vyššího státního úředníka, složila úspěšně státní zkoušku 

učitelské způsobilosti, naopak neabsolvovala rigorózní zkoušku a byla osvobozena od 

poplatků za kolejné. V roce 1938/39 typická studentka pocházela z rodiny vyššího státního 

úředníka, byla nucena platit kolejné v plné výši, měla absolvovat první státní zkoušku již po 

čtvrtém semestru a následně druhou po dokončení osmého. Bohužel do studia žen 

nastupujících na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1938 zasáhla druhá světová 

válka a zásadním způsobem ovlivnila další studium. Kolik žen se vrátilo na univerzitu, není 

v rozsahu diplomové práce možné zdokumentovat. Vodítkem nemohou být ani záznamy 

o státních zkouškách, protože neexistují. Jediný ukazatel vypovídající o pokračování žen ve 

studiu jsou záznamy z Indexu matriky doktorů.  

Práce se věnovala poměrně podrobně geografickému profilu posluchaček. Na základě 

shromážděných dat se podařilo zjistit, nejen z jakých oblastí tehdejšího Československa 

studentky pocházely, ale také bylo možné přesně zjistit, z jak velkých měst.  V prvním 
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sledovaném roce přicházelo překvapivě téměř 20 procent posluchaček z měst od 1 000 do 

5 000 obyvatel.  Studentky imatrikulované v roce 1938 zase z téměř 20 procent pocházely 

z obcí a městeček do 1 000 obyvatel. Na druhou stranu samozřejmě v obou obdobích 

dominovaly studentky z Prahy.  

Profil posluchaček obou sledovaných období vytvářený z řady hledisek v mnohém odráží 

změny, které probíhaly ve společnosti, v případě diplomové práce v období 

meziválečného Československa.  Výrazné změny probíhaly například v oblasti 

středoškolského studia, náboženství a především v oblasti ženské emancipace.  

Ženy studovaly a postupně pronikaly do různých vědních oborů. Dvacátá léta 20. století byla 

zásadní také pro ženské emancipační hnutí v obecnějším rozměru. Ženám se podařil prosadit 

jeden z hlavních požadavků celého feministického hnutí, a to zrovnoprávnění s muži, v roce 

1920 bylo zaručeno ústavou. I když byla celá dvacátá léta ve znamení jeho naplnění v praxi, 

byl to velký úspěch. Dalším významným úspěchem bylo postupné obsazování profesí, které 

odolávaly tlaku feminizačních snad nejdéle, a to již zmíněná vědecká sféra a také politická.  
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