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Východiska 

Cílem předkládané práce je komplexně zhodnotit a analyzovat roli a účast žen ve 

vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968. Toto časové období bylo zvoleno 

jakožto jednoznačně ohraničený úsek mezi dvěma zásadními společenskými událostmi               

v česko-slovenských dějinách dvacátého století a také z toho důvodu, že patří v naší 

historiografické literatuře z hlediska politické participace žen k těm méně probádaným. 

Pro uchopení tématu jsem vycházela ze současných výzkumů a dnes používané 

metodologie pro analýzu postavení žen v politice. Od padesátých let dvacátého století bylo 

sesbíráno mnoho statistických dat z celého světa mapujících postavení ženy ve společnosti        

a její účasti na politickém rozhodování.  

Tyto výzkumy nám dnes již umožňují na základě srovnávacího studia rozpoznat, které 

faktory jsou pro ženskou politickou participaci ve společnosti rozhodující, či jakou měrou se 

podílejí na tom, zda snaha o větší začlenění žen a jejich přístup k účasti na politickém 

rozhodování bude úspěšná. Ovšem možných proměnných je celá řada a relevance každé              

z nich se v jednotlivých státech zásadně liší.
1
  

Z opakovaných statistických výzkumů, stejně jako mnoha případových studií z celého 

světa vyplynulo, že se jedná o tři hlavní skupiny faktorů. Institucionální faktory, zahrnující 

typ volebního systému, politickou kulturu v zemi či genderové kvóty; sociální a ekonomické 

faktory jako je stupeň modernizace společnosti, či ekonomická úroveň země; a konečně 

kulturní faktory, tedy kulturní tradice, hodnoty a předsudky, převládající náboženství či 

historická zkušenost. V úvahu je třeba brát i geografické podmínky a geopolitická specifika 

daného regionu.  

Práce se zabývá a zkoumá relevanci těchto tří základních druhů faktorů, ovlivňujících 

podíl žen ve vrcholné politice, s ohledem na specifika daná nedemokratickým typem 

politického režimu, všeprostupující komunistickou ideologií a vedoucí úlohou KSČ.  

Faktory kulturní zahrnují historickou tradici ženské politické participace 

v Československu, ženskou otázku v komunistické ideologii a její uplatňování v SSSR                 

a v Československu v praxi. Sociálně ekonomické faktory týkající se postavení žen ve 

společnosti, například úroveň vzdělanosti, úroveň industrializace země a další. Institucionální 

faktory charakteristiku politického systému, typu volebního systému, volební zákony a další 

opatření z hlediska jejich vlivu na zastoupení žen v politických funkcích.  

                                                      
1
 INGELHARDT, Ronald a Pippa, NORRIS. Rising Tide – Gender Equality and Cultural Change Around the 

World. New York: Cambridge University Press, 2003. 
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Hlavním těžištěm práce je role a aktivita žen v Národním shromáždění v letech 1948-

1968 z kvalitativního i kvantitativního hlediska a její proměny v průběhu čtyř následujících 

volebních období, stručně se věnuje i ženám v ÚV KSČ a ve vládě v tomto období a také 

válečným zkušenostem političek, které vykazují značnou podobnost. 

Svým tématem si práce vyžádala multidisciplinární přístup na pomezí klasického 

historiografického přístupu, komparativní politologie, sociologie generací a genderových 

studií. Použitými metodami jsou vedle klasických historických analyticko-syntetických 

přístupů, analýzy relevantních pramenů a české i zahraniční literatury i orální historie                 

a biografický přístup u životních osudů vybraných političek, dále metody užívané napříč 

těmito obory používané pro výzkum dějin žen a genderovou analýzu. Jde o hraniční 

problematiku, genderově specifickou analýzu postavení žen ve vrcholné politice v dobovém   

a politickém kontextu. Přesto však není cílem práce provést analýzu genderového diskurzu, 

hlavní těžiště práce zůstává v oblasti politické vědy a české politické historie.  

 

Hájím tyto teze: 

1) V případě postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968 

bude stěžejní role geopolitického faktoru a monopolní vlády komunistické strany            

a ideologie, relevance ostatních faktorů, významných v demokratických politických 

systémech, nebude zásadní, protože byly zcela v moci, vynucované či zaváděné shora 

vedením KSČ. 

2) Opatření zaváděná shora, týkající se masového vstupu žen do veřejných funkcí, do 

zaměstnání a do politických pozic, však budou narážet na kulturní faktory. Kulturní 

hodnoty, předsudky a názory na tradiční rozdělení rolí ve společnosti se měnily 

mnohem pomaleji než státní politika a neumožňovaly tak rychlé plnění plánů přijatých 

shora.  

3) Výrazným usnadněním pro zapojení žen do vrcholné politiky po roce 1948 byla již 

téměř třicetiletá tradice od zavedení všeobecného volebního práva v Československu a 

celkově historická tradice politické participace žen v Národním shromáždění za první 

republiky (další kulturní faktor) 
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Členění práce 

Struktura kapitol předkládané práce vychází z jednotlivých oblastí zkoumání dané 

problematiky a tří výše zmiňovaných kategorií faktorů, které je zapotřebí brát v potaz, 

zabýváme-li se postavením žen ve vrcholné politice, faktorů institucionálních, socio-

ekonomických a kulturních.  

Druhá kapitola (po úvodu) se zabývá kulturními faktory, zkoumá historickou tradici 

politické participace žen v Československu (až do roku 1948) a v ní převládajících tendencí. 

Zásadním milníkem pro ni bylo zavedení všeobecného volebního práva pro ženy, které 

vstoupilo v platnost s přijetím Ústavy Československé republiky 29. února 1920, necelé dva 

měsíce před řádnými parlamentními volbami.  

Mezi kulturní faktory můžeme zařadit i třetí kapitolu, která se zabývá dvěma 

stránkami problematiky vztahu komunistické ideologie k emancipaci žen, nejprve teorií            

(v části Emancipace žen v socialistické ideologii) a následně pokusy o její aplikaci do 

každodenní reality v SSSR a v lidově demokratickém Československu v částech nazvaných 

Postavení ženy v každodenní praxi Sovětského svazu a Postavení ženy v praxi lidově-

děmokratického Československa. Dané téma vysvětluje v kontextu diskrepance mezi 

komunistickou ideologií a žitou realitou, která se značně odlišovala od oficiální politiky.            

Institucionálním faktorům – specifikům politického systému, problematice 

genderových kvót i volebního systému v Československu se věnuje 4. kapitola. 

Těžiště práce je v 5. kapitole, věnující se roli a aktivitě žen v Národním shromáždění 

v letech 1948-1968 a analýze jejich projevů, návrhů a další činnosti ve sledovaném období, 

rozdělené podle jednotlivých volebních období. Pouze stručnému přehledu role žen v ÚV 

KSČ se věnuje 6. kapitola. 

Při zkoumání postavení žen v politice jsem stále znovu narážela na neuvěřitelnou 

podobnost životních osudů první poúnorové generace vrcholných političek za druhé světové 

války, což mě posléze přimělo rozšířit teoretická východiska, ze kterých tato práce vychází,     

i o teorii generací, se kterou původně přišel sociolog a filosof Karl Mannheim ve třicátých 

letech 20. století. Válečné zkušenosti političek se věnuje 7. kapitola. Konkrétně Mannheimem 

zmiňovaný fakt, že „zvýšené tempo společenské dynamiky podněcuje aktivizaci potenciálu 

dřímajícího v generačním zasazení až k vytvoření nového generačního impulzu“
2
 - druhá 

světová válka zde podle mé hypotézy posloužila jako akcelerátor společenských a duchovních 

                                                      
2
 MANNHEIM, Karl. Problém generací. Sociální studia, 2007, číslo 1-2, Brno: Fakulta sociálních studií 

Masarykovy univerzity, 2007, s.37. 
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převratů ve společnosti, určitý „krystalizační bod,“ což významně napomohlo nástupu nového 

politického režimu, vítězství komunistické strany ve volbách v roce 1946 a posléze i 

kompletní převaze komunistické ideologie po únorovém převratu v roce 1948.  

Osmá kapitola se věnuje závěrečnému shrnutí celé práce. 

 

Shrnutí hlavních zjištění práce: 

Jako stěžejní se ukázal vliv geopolitického faktoru a nedemokratického politického 

systému, není však možné opominout ani význam kulturních faktorů, již existující 

předválečnou tradici politické participace žen v Národním shromáždění, či naopak delší 

přežívání tradičních předsudků o očekávaných rolích mužů a žen ve společnosti, především 

ve venkovských oblastech. 

Naopak role institucionálních faktorů se ukázala jako druhořadá, změna volebního 

systému se na zastoupení žen ve vrcholné politice v Československu nijak výrazněji 

neprojevila. Stále se zlepšující socio-ekonomické faktory (míra vzdělanosti a zaměstnanosti 

žen ve společnosti) pak nicméně byly ve sledovaném období významným přínosem, 

napomáhajícím i upevnění postavení žen ve vrcholných politických funkcích a vedoucím 

k jejich větší profesionalizaci na půdě Národního shromáždění. 

Zásadním rozdílem oproti demokratickým politickým systémům byla totalitní povaha 

nového společenského uspořádání, supremace, absolutní mocenský i ideologický monopol 

KSČ ve státě, zasahující do všech zásadních oblastí života společnosti. Tedy i do opatření 

týkajících se postavení žen a jejich politického zastoupení. Ve svých rozhodnutích a stranické 

linii však KSČ podléhala vlivu Sovětského svazu, pod jehož dominantní sféru se postupně po 

skončení druhé světové války Československo dostalo. Sovětská politika vsadila na sociální 

konstruktivismus a ideologické konstruování rolí a institucí podle požadavků a potřeb státních 

institucí.
3
  

Stranická politika volila v přístupu k ženské otázce racionalistický přístup,
4
 

vycházející z přesvědčení, že ženy jsou vitálním ekonomickým zdrojem a měly by být 

zahrnuty do pracovního procesu. Rozdíly mezi mužskou a ženskou osobností byly vnímány 

jako z velké části kulturní konstrukty a ženy podle něj mohly ve veřejné sféře zastat stejné 

druhy práce, jako muži. Většinu domácích prací a funkcí žen v rodině měly dle smělých plánů 

převzít státní instituce.  

                                                      
3
 In: ATTWOOD, Lynne. Rationality versus Romanticism: Representations of Women in the Stalinist Press, c.d. 

s. 159. 
4
 Ibid. 
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Pro ideologické zdůvodnění tohoto státního přístupu k ženské otázce mohla 

komunistická strana čerpat z bohatých základů, komunističtí myslitelé, již od dob prvních 

utopických socialistů, jednoznačně prosazovali emancipaci ženy a její připoutání 

k domácnosti a dětem označovali za novodobé otroctví.
5
 Emancipace žen tak byla důsledkem 

utilitaristické státní politiky a hospodářských potřeb východního bloku. 

Z hlediska institucionálních faktorů hrál zásadní roli způsob, jakým byly jednotlivé 

zákony a opatření přijímány. Předsednictvo (či politbyro) ÚV KSČ připravilo jejich znění, 

předložilo je členům vlády k projednání a následně NS k přijetí, často přímo formou vládního 

nařízení. To je většinou jednomyslně odhlasovalo a schválilo. Touto cestou nebyl problém 

přijmout ani podstatné změny zásadního charakterum jako byla změna ústavy, odhlasování 

vedoucí úlohy komunistické strany a podobně. V roce 1954 byla takto přijata změna 

stávajícího poměrného volebnímu systému za jednomandátový systém většinový. Z hlediska 

počtu zastoupených žen však toto opatření nemělo žádný vliv.  

Vliv na konečné sestavení kandidátní listiny totiž mělo předsednictvo/politbyro KSČ              

a takto schválená finální verze jednotné kandidátky Národní fronty se prakticky rovnala 

jistotě zvolení navrženého kandidáta (pokud byl nominován na volitelné pozici, nikoliv jako 

náhradník). Do parlamentu se tedy dostal takový počet žen a konkrétní prokádrované 

političky, které si tam vedení komunistické strany přálo mít. V tuto chvíli byl tedy vliv 

institucionálních faktorů na vliv početního zastoupení žen v legislativním orgánu republiky 

prakticky nulový. 

Političky v Československu byly zbaveny dvou podstatných překážek pro vstup žen 

do politiky, problému dostat se na kandidátku a umístit se na volitelné pozici, neexistovali 

opoziční kandidáti, se kterými by se musely utkat v regulérní politické soutěži, ani stranické 

primárky.
6
 Nezbytnou podmínkou však bylo komunistické politické přesvědčení a absolutní 

loajalita k vládnoucímu režimu.  

Komunistická strana tak sice měla moc a nástroje na přijetí libovolných opatření bez 

ohledu na názory, přesvědčení či tradiční hodnoty obyvatelstva, včetně zásadních sociálních   

a hospodářských zákonů majících vliv na celou společnost, při jejich zavádění však narazila 

na meze dané právě kulturními faktory, všeobecným vnímáním rozdělení rolí mezi muži           

a ženami ve společnosti a očekáváními, jak má společnost v těchto oblastech fungovat                

                                                      
5
 ENGELS, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York: International 

Publishers, 1972, s.106. 
6
 MATLAND, Richard. Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral 

Systems, c.d., s.98. 
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a jaké role plnit. Obzvláště ve venkovských oblastech se jakékoli změny, které byly s těmito 

tradicemi a předsudky v rozporu, prosazovaly výrazně hůře a pomaleji než ve městech.  

Názorným příkladem bylo zavádění výborů žen při MNV v jednotlivých obcích od 

roku 1952, které se na mnoha místech nesetkalo s očekávaným zájmem a podporou, jeho 

členky naopak čelily odporu místních obyvatel k veřejné angažovanosti žen,
7
 předsudkům       

a veřejnému výsměchu ze strany mužských účastníků schůzí.
8
 

Politická participace žen v Národním shromáždění se naproti tomu mohla opírat o 

téměř třicetiletou historickou tradici od zavedení všeobecného volebního práva pro ženy, byť 

s nuceným přerušením během válečných let druhé světové války.  

Tradiční „ženská témata,“ což byla především sociální politika, mládež, zdravotnictví, 

mateřství a rodinná problematika celkově, však političkám zůstaly vyhrazeny i nadále po celé 

sledované období. Nejčastější příležitostí pro vystoupení poslankyně na půdě NS po celé 

dvacetiletí bývaly rozpravy o návrzích státního rozpočtu pro jednotlivé roky, 

k připravovaným hospodářským plánům a v rozpravách věnujících se problematice výborů, 

jichž byly členkami, či své profesní specializaci. 

Ve sledovaném období se nepotvrdila existence často tradovaných 30 % zákonných 

genderových kvót pro počty žen v parlamentu, ani na žádné jiné politické úrovni. Na konci 

šedesátých let v Národním shromáždění ženy tvořily 20 % jeho členů.  

Určitá doporučení politbyra se objevila až před volbami v roce 1954, kdy ve svých 

směrnicích pro přípravu voleb stanovilo doporučený minimální počet žen na 20 %                      

z celkového počtu kandidátů na poslance NS, který však nebyl přesně dodržen, když bylo 

zvoleno jen 17,1 %. Je možné, že se tak politbyro chtělo přiblížit početním stavům v 

nejvyšším Sovětu v SSSR, kde ženy v letech 1950-1954 tvořily 21,3 %.  

I v následujících volebních obdobích se počet žen pohyboval okolo dvaceti procent, 

třiceti procentní zastoupení do konce šedesátých let nikdy nebylo dosaženo, ale ani 

požadováno. Naopak na konci šedesátých let došlo dokonce k poklesu počtu žen v NS, 

z   22,3 % žen zvolených v roce 1960 na 20 % v roce 1964.
9
 

Ve sledovaném období mezi koncem čtyřicátých a šedesátých let dvacátého století 

počet žen v parlamentu či politických funkcích nebyl žádnou výraznou prioritou, mnohem 

                                                      
7
 Více viz část Ženská otázka v Národní frontě a na komunální úrovni, s. 96-97. 

8
 Jak podrobně uvádí například Denisa Nečasová ve své studii NEČASOVÁ, Denisa. Výbory žen při místních 

národních výborech-pokus komunistického vedení o novou etapu „ženského hnutí” v Československu in: 

KOCIAN, Jiří; PAŽOUT, Jaroslav, RÁKOSNÍK, Jakub. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 

v Československu. Svazek VII, Praha: 2012, Dokořán, s.67. 
9
 Ibid. 
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více se řešil požadavek na masový vstup žen do zaměstnání než jejich formální politická 

reprezentace. 

Nominaci na kandidátku si ženy musely především zasloužit svým výkonem a oblibou 

mezi lidmi, v pracovním kolektivu, který je navrhoval jako své zástupkyně. Nezbytnou 

podmínkou byla schopnost mluvit a pronášet projevy na veřejnosti, agitovat a přesvědčovat. 

Významná část poslankyň se po roce 1948 rekrutovala z řad dělnic, které měly šanci 

se prosadit, pokud se vymykaly výjimečným pracovním nasazením a pozitivním působením 

na pracovní morálku ve svém závodě. Pak byly zařazeny mezi „údernice“ a často „obdařeny 

důvěrou“ svého kolektivu a strany a nominovány na kandidátku, aby zastupovaly zhruba 

třicet pět tisíc občanů
10

 ve svém volebním obvodě.  

Výběr kandidátů a jejich schvalování podléhaly veřejné kontrole i kritice, zdá se tedy, 

že politické funkce byly přístupné zejména průbojnějším, extrovertnějším jedincům, kteří si 

uměli naklonit občany na svou stranu. To bylo nezbytné především u nových kandidátek do 

parlamentu. Zasloužilé členky strany byly nominovány opakovaně a navrhovány přímo shora 

předsednictvem (politbyrem) ÚV KSČ, o jehož výběru se nediskutovalo. 

Mnohé političky byly navíc po celou dobu svého veřejného působení činné 

v ženských organizacích, odborech a dalších masových organizacích, mnohdy jejich veřejné 

působení začalo právě tam. 

V průběhu šedesátých let došlo k velké změně v zapojení poslankyň do politické práce 

a činnosti jednotlivých výborů. Zatímco v prvních dvou poúnorových volebních obdobích 

tvořily ženy ve výborech vždy pouze menšinu, ke konci šedesátých let prakticky každá 

zvolená poslankyně byla členkou některého z jedenácti stálých výborů v parlamentu.  

Poslední sledované volební období přineslo zásadní změny do druhu a intenzity 

poslanecké práce, ve fungování Národního shromáždění se odrážely celospolečenské změny 

vedoucí k demokratizačním požadavkům na skutečné zapojení obyvatel do správy země i 

lepší informovanost o politických záležitostech.  

Náladám obyvatelstva vyšlo vstříc i předsednictvo ÚV KSČ v čele s Antonínem 

Novotným, které mělo rozhodující vliv i na způsob práce Národního shromáždění. K jeho 

vstřícnému postoji možná přispěla i generační obměna a celkové omlazení vedení 

komunistické strany v průběhu šedesátých let. Díky přijetí opatření o prohloubení činnosti 

Národního shromáždění hned na počátku volebního období 1964-1968 došlo k dramatické 

proměně v charakteru činnosti Národního shromáždění oproti předcházejícím volebním 
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obdobím, především směrem k výraznému nárůstu osobní aktivity jednotlivých poslanců           

a také jejich mnohem častějšímu zapojování do veřejných schůzí a rozprav na půdě NS. 

Nově se vyskytujícími druhy aktivit poslanců byly interpelace, vznášení dotazů, 

připomínek, iniciativních návrhů či dokonce protinávrhů. Něco, co v předcházejících 

volebních obdobích nebylo žádoucí, vlastní iniciativa a kritičnost k předkládaným 

materiálům, bylo nyní v plném souladu s názory předsednictva ÚV KSČ, vycházejícími 

z květnového usnesení ÚV KSČ „o prohloubení činnosti parlamentu.
11

“ 

Tento trend je možné pozorovat i v působení poslankyň na půdě NS. K nejaktivnějším 

političkám v letech 1964-1968 patřila necelá desítka z nich, především to byly Gertruda 

Čakrtová – Sekaninová, Helena Leflerová, Elena Litvajová, Antónie Petrusová, Alena 

Pokorná, Božena Procházková, Ludmila Šmehlíková či Jiřina Turečková. Žádná poslankyně 

pak během let 1964-1968 již nerezignovala na svůj mandát.  

Ze šedesáti poslankyň během plenárních zasedání NS aktivně vystoupily více než dvě 

třetiny z nich (čtyřicet tři). Ve druhé polovině šedesátých let političky veřejně vystupovaly                

a aktivně se podílely na práci parlamentu téměř dva a půl krát více než na jejich počátku.
12

 

Zdaleka se nejednalo jen o souhlasné projevy, ale i o kritické připomínky a návrhy, což bylo 

odrazem celkových změn a liberalizačních tendencí ve společnosti na konci šedesátých let.  

Z pouhého více méně jen formálního přednesení již připraveného stanoviska a názoru 

v souladu s vedením KSČ se stalo skutečné vyjádření osobního stanoviska. 

Ke konci volebního období pak dochází k dalšímu významnému nárůstu sebevědomí 

Národního shromáždění jako samostatně pracující legislativní instituce, schopné přijímat 

vlastní usnesení a vést aktivní dialog s občany a zástupci sdělovacích prostředků.  

Nejsilněji se projevilo během několika následujících dnů po vojenské okupaci 

Československa v srpnu 1968, bohužel další vývoj tyto demokratizační a emancipační snahy 

parlamentu opět zvrátil. 

Velký důraz byl kladen také na pravidelný osobní kontakt poslanců s voliči jejich 

volebního obvodu, povinnost odpovídat na jejich dopisy a seznamovat je se svou prací.  

Pravidelně při přijímání státního rozpočtu na jednotlivé roky pak poslanci 

upozorňovali na problémy tížící jejich volební kraj a potřebná opatření k jejich odstranění.  

Bohužel některé společenské a hospodářské problémy byly během sledovaného 

časového období setrvalými, jako například nedostatečný počet pracovních sil ve 

                                                      
11

 Usnesení z 15. května 1964. In: CIGÁNEK, František. Národní shromáždění 21.-28.srpna 1968. Edice 

Prameny k dějinám československé krize 1967-1970, Díl 3. Praha-Brno: Doplněk a ÚSD AV ČR, 1995, s.7. 
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zdravotnictví, problematika bytové výstavby v zaostalejších regionech, související 

s pokračujícím odlivem obyvatelstva mimo ně, zásobování vnitřního trhu dostatkem potravin 

a předmětů denní potřeby, fyzické či časové přetěžování zaměstnanců v některých oborech. 

Část  poslankyň byla velmi časově vytížená, když z důvodu kumulace dalších 

společenských a stranických funkcí nebyly schopné řádně vykonávat své poslanecké úkoly. 

V období Pražského jara se objevuje značná kritika těchto nešvarů, v jejímž důsledku  

se některé političky byly donuceny části svých funkcí vzdát.  

Političky samozřejmě musely řešit i sladění své práce s rodinným a soukromým 

životem, který se po jejich zvolení do NS rozhodně nezastavil. Častými případy, vzhledem 

k výraznému omlazení poslaneckého sboru na počátku padesátých let, pak bylo mateřství 

političky, či uzavření sňatku. Některé poslankyně se během svého pracovního působení na 

půdě Národního shromáždění vdaly, jiné porodily, jiné poslankyně musely čelit zdravotním 

problémům či těžké nemoci.  Mateřství bylo poměrně častým důvodem přerušení práce 

poslankyně během volebního období, ukazovalo se, že kariéru v tuto dobu ženy na úkor 

rodiny většinou nepreferovaly.  

Poměrně vzácné byly případy rozvedených žen, i mezi poslankyněmi šlo o poměrné 

výjimky, svobodné a bezdětné pak zůstaly nejčastěji ženy, které pracovaly v pedagogických 

profesích, přestože povinnost celibátu učitelek byla zrušena již za první republiky.
13

  

Přesuneme-li se k tragickému vyústění Pražského jara, k srpnovým dnům roku 1968, 

nejzásadnější roli v nich sehrály čtyři poslankyně – Božena Machačová, Marie Miková, 

Gertruda Čakrtová-Sekaninová a Božena Fuková. Většina poslankyň patřila spíše 

k podporovatelkám reforem, našly se však i zastánkyně konzervativní „stalinské“ formy 

komunismu, byť se jednalo o čestné výjimky. Patřila k nim například pediatrička a asistentka 

lékařské fakulty UK v Praze MUDr. Soňa Penningerová.  

Velká část političek se také posléze na počátku sedmdesátých let vzdala svého 

poslaneckého mandátu (více než třetina) či jim byl odejmut v rámci normalizačních čistek ve 

straně.  

Nejvýznamnější úlohu sehrála v srpnových událostech bezpochyby ministryně Božena 

Machačová Dostálová, když byla v době nepřítomnosti předsedy vlády ve dnech 21. a 22. 

srpna 1968 jako věkově nejstarší členka vlády pověřena oficiálním zastupováním vlády 

v Československu. Díky historickému vývoji situace se tak dostala do nejvyšší politické 

funkce, jakou kdy v Československu, až do současnosti, zastávala žena, a také do pozice 
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s největší zodpovědností. Nečekaná situace kladla vysoké nároky na morální integritu 

exponovaných politiků a Božena Machačová se dostala pod velký tlak zejména 21. srpna 

dopoledne, kdy se měla po předchozí dohodě připojit ke kolaborantské dělnicko – rolnické 

vládě v čele s Aloisem Indrou a Vasilem Biľakem. Nakonec se však rozhodla zůstat na straně 

stávající legálně zvolené vlády. Jednalo se sice pouze o epizodní, o to však významnější 

událost jejího života. 

V období normalizace, téměř na den přesně o rok později po podpisu Smlouvy o 

dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území (15. října 1969), odvolalo nové Federální 

shromáždění platnost dokumentů ze srpna 1968. Všichni čtyři poslanci, kteří pro smlouvu 

nezvedli ruku, byli zbaveni poslaneckého mandátu, což zahrnovalo i dvě statečné ženy, 

Gertrudu Čakrtovou-Sekaninovou a Boženu Fukovou. 

Stejný osud potkal deset dalších, kteří se vzdali hlasování, a dalších čtyřicet čtyři 

poslanců, kteří „narušovali politiku Národní fronty.“ Odvolání poslance umožňoval zákon 

z 15. října 1969 (č.115/9 Sb.) o prodloužení volebního období.
14

  

Významná část poúnorových vrcholových političek měla válečnou zkušenost 

z odboje, přišla během války o manžely či celou rodinu, některé ženy, jako byla JUDr. Helena 

Leflerová, přežily vypálení Lidic, vyvraždění téměř celé své rodiny i koncentrační tábor,
15

 

přesto se však tragickými životními okolnostmi nenechaly zlomit a po zbytek svého života se 

aktivně věnovaly politické a stranické práci a režim jich využíval jako určitých protiválečných 

a mírových symbolů v komunistické propagandě.  

Všechny ženy, působící před válkou ve veřejném životě v Československu, které se 

během války zapojily do protinacistických aktivit na území protektorátu, spojovala kromě 

stejného generačního zasazení, tedy narození ve stejném historicko-sociálním prostoru,            

v historicky stejném životním společenství
16

 i společná generační souvislost, konkrétní 

propojení dané participací na společných osudech historicko-sociální jednotky. Toto 

propojení se projevovalo i dalekosáhlou příbuzností obsahů, které naplňovaly jejich vědomí, 

vázalo je ke skupině a působilo socializačně.
17
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Druhá světová válka tak posloužila jako akcelerátor společenských a duchovních 

převratů ve společnosti, určitý „krystalizační bod,” což významně napomohlo nástupu nového 

politického režimu, dominanci komunistické strany na poválečné politické scéně, jejímu 

vítězství ve volbách v roce 1946 a posléze i převratu v únoru 1948 a kompletní převaze 

komunistické levicové ideologie. Socialismus byl nabízen jako alternativní model světa            

k dosud existujícímu kapitalistickému systému. 

V rámci tohoto osudového společenství daného jedinečnou a přelomovou historickou 

zkušeností pak mohou vznikat generační jednotky.
18

” Ty představují i jednotné reagování, 

příbuzně formovaný pohyb a příbuzné utváření jednotlivců určitého generačního zasazení, 

právě tímto spjatých. V rámci téže generační souvislosti se mohou tvořit různé, proti sobě 

bojující generační jednotky,
19

 což se v případě žen projevilo především u československých 

političek různých politických stran. Většina se však přiklonila k nastupujícímu levicovému 

proudu. 

Přes všechny zmíněné nedostatky není možné popřít výrazný přínos státní 

socialistické politiky ke zvýšení rovnoprávnosti žen a mužů v Československu.  
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