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Růžena Svobodová (dále narátorka) 
se narodila v roce 1922 ve vesnici Lom 
u Tábora v rodině soukromě hospo-
dařících zemědělců Františka a Jose-
fy Uhlířových. Po obecné škole nastou-
pila ve čtrnácti letech do služby, 
nejprve k příbuzným, poté, co se ji 
strýc pokusil znásilnit,2 k dalším ro-
dinám. Ranou dospělost strávila ve 
službě u Punčochářů,3 jejichž dcera 
Marta, později provdaná za Vladimí-
ra Lutovského (viz rámeček na s. 51), 
byla její kamarádka. V té době proži-
la milostné vzplanutí k mladému muži. 
V roce 1943 zemřela při porodu třetí-
ho dítěte její sestra Marie a ona, ve-
dena smyslem pro povinnost postarat 
se o sestřiny děti, se rozhodla provdat 
za svého švagra. Přestože jejich man-

želství nebylo šťastné, v roce 1946 se 
jí narodil jediný vlastní syn Jiří. Man-
želé se později z obce Košín, kde by-
dleli, přestěhovali do osm kilometrů 
vzdáleného Tábora. Tady narátorka 
v průběhu svého života vystřídala 
několik zaměstnání. V roce 1967 se 
manželé rozvedli. 

Dětství. traDiční společnost  
a moDernizace 

Pro pochopení narátorčiných vzorců 
chování je nutné si uvědomit, že pro-
středí (nevelká a od menšího města 
poměrně vzdálená vesnice), v němž 
prožila mládí, patřilo k tzv. retardova-
ným oblastem. Její život ovlivnily tra-
dice a rodinná kultura sociální vrstvy, 

do níž se narodila.4 Chování nemalé 
části tradiční venkovské, respektive 
zemědělské společnosti (na vesnicích 
a v obcích s méně než 2000 obyvateli 
žilo v roce 1921 cca 54,3 % obyvatelstva 
českých zemí, v nichž se zemědělstvím 
a lesnictvím zabývalo 31,3 % populace)5 
ovlivňoval nedostatek prostředků 
a z něj vyplývající nutnost výdělku;6 
na produkci se podíleli všichni práce-
schopní členové rodiny, děti často 
nahrazovaly čeládku, ve výchově byla 
vzdělání a zábavě nadřazena fyzická 
práce.7 Hospodářská krize 30. let  
20. století je spojována s vysokou ne-
zaměstnanosti,8 na venkově však zů-
stala potřeba pracovních sil velká. 
Ekonomické problémy byly často ře-
šeny na úkor žen.9 Ty vykonávaly fy-
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Základním pramenem, z něhož čerpá následující text, je biografie Růženy Svobodové 
získaná za použití orální historie.1 Ta patrně neodpovídá tomu, co si o době jejího 
života můžeme přečíst v učebnicích dějepisu. Individuální osudy měly ve 20. století 
více než jednu podobu a učebnicové texty, záměrně prezentující soubor sdílených 
hodnot, nemusejí být pro jejich osvětlení vždy univerzálně platné. I subjektivně 
pojatá výpověď o minulém století může napomoci jejich pochopení. 

Jana tichá, martin tichý 

1  Níže uvedené citace pocházejí z rozhovorů s Růženou Svobodovou, které pořídila její vnučka Jana Tichá, rozená Svobodová, v letech 2007–2008 
pro seminář absolvovaný na oboru Genderová studia, FHS Univerzity Karlovy v Praze. Rozhovory jsou uloženy v archivu rodiny. 

2  Tato negativní zkušenost ovlivnila celý její život. 
3  Rodina Punčochářova vlastnila hospodářskou usedlost o výměře cca 26 ha. I počtem koní a dobytka byla tato rodina daleko movitější 

než Uhlířovi.  
4  MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Rodina a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století). In: Sociálně a národnostně smíše-

ná rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Slezský ústav Slezského zemského muzea 
v Opavě – Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK, Opava – Praha 2003, s. 5ad.

5  Československé dějiny v datech. Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, s. 646 a 648.   
6  MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Rodina a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století), s. 7.
7  Tamtéž, s. 5.
8  FALTUS, Jozef – PRŮCHA, Václav: Hospodářské dějiny. VŠE, Praha 1992.
9  GOODY, Jack: Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, kap. IX. 
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zicky namáhavé práce bez dostateč-
ného společenského ocenění, nároku 
na odpovídající mzdu atd.10 Všeobecný 
nedostatek postihující široké vrstvy 
společnosti poznamenal celý narátor-
čin život; téměř všechna témata, 
o nichž hovoří, jsou signovaná nedo-
statkem peněz, zdůrazňováním mate-

riálních stránek. Já jsem si moc budouc-
nost nepřála, když jsem viděla, jaká byla 
opravdu bída. Přitom si plně osvojila 
dobové normy: schopnost pracovat 
a pomáhat druhým (nejen v dětství, ale 
v celém životě).

Rozdělení prací v rodině ovlivňovaly 
genderové stereotypy.11 Žena na vesni-

Růžena Svobodová (rozená Uhlířová) s rodiči a sourozenci před domem v obci Lom u Tábora. 
Na fotografii je i to nejdůležitější: movité vlastnictví rodiny – kůň. Foto: archiv autorky

10  BUREŠOVÁ, Jana: Proměny společenského postavení českých žen v 1. polovině 20. století. Univerzita Palackého, Olomouc 2001.
11  Konkrétně např. SMITH-ROSENBERK, Carroll: The female world of love and ritual. Relations between women in nineteenth-century 

America. In: SCOTT, Joan (ed.): Feminism and history. Oxford University Press, Oxford 1996, s. 366–397; WIERLING, Dorothy: The Histo-
ry of Everyday Life and Gender Relations: On Historical and Historiographical Relationships. In: LÜDTKE, Alf (ed.): The History of Eve-
ryday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Princeton University Press, Princeton 1989, s. 149–164; BEAUVOIR, 
Simone de: Druhé pohlaví. Orbis, Praha 1967, s. 17.

Růžena Svobodová, rozená Uhlířová  
(nar. 11. března 1922) 

Její matka Josefa (1886–1969) se nejprve provdala za 
Josefa Kratochvíla, jenž padl za první světové války 
na ruské frontě. Podruhé se provdala za Františka 
Uhlíře (1886–1952). Celkem měla šest dětí. Z první-
ho manželství dceru Annu (nar. 9. čer vence 1912), 
syna Josefa (8. září 1913), dceru Marii (8. června 1915), 
z druhého kromě Růženy syna Františka (31. ledna 
1921) a nejmladší Josefu (23. února 1923).

Rodina Uhlířova hospodařila na zemědělské 
usedlosti o výměře 10 ha, měla dva koně, dvě 
krávy, prase a kozu. Vzhledem k poměrně velké-
mu počtu potomků musela část z nich odejít do 
služby k bohatším sousedům (jak sama narátorka 
vzpomíná, k sedlákům), příbuzným a známým. 
Například rodina Punčochářova, u nichž dospí-
vající Růžena Svobodová sloužila, hospodařila na 
26 ha půdy. 

Marta Punčochářová se provdala za Vladimíra 
Lutovského, jenž hospodařil na 14 ha půdy, na 
statku byl ustájen jeden pár koní a chováno přes 
deset kusů hovězího dobytka, sedm vepřů a znač-
ný počet drůbeže.   

Růžena Uhlířová se po smrti své sestry Marie 
provdala 5. února 1944 za svého švagra Františka 
Svobodu, jenž se staral o tři děti: Zdenu (1. ledna 
1939), Františka (25. února 1940) a Jiřinu (7. listo-
padu 1943). Vedle starosti o výchovu sestřiných 
dětí a svého syna Jiřího (4. prosince 1946) zastu-
povala svého muže v obchodě – koloniále v Koší-
ně č. p. 32. Ten tak mohl obstarávat nákup zboží 
(zejména potravin ve vedlejších obcích). Tady 
pracovala až do roku 1956, přestože manželova 
živnost byla v roce 1950 (nebo 1951) zrušena 
a o provoz obchodu „zajišťovalo“ místní družstvo 
Jednota. 

Po přestěhování do nedalekého Tábora se živi-
la jako dělnice v Družstvu Styl, které vyrábělo 
hřebeny a knoflíky. Dále pracovala u Českých drah 
jako hradlařka nebo závorářka, krátce v pohos-
tinství (hostinec U Křivánků v Sezimově Ústí) 
a nakonec v n. p. Jiskra Pal, kde zůstala až do 
důchodu.
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ci zůstávala především matkou a hos-
podyní, případně pomocnicí v živnosti, 
neprovdané ženy mohly být v hospo-
dářství zaměstnány na plný úvazek; 
narátorčina sestra a tatínek byli ti 
hlavní, kdo se staral o hospodářství. 
Práce byla přísně genderově rozdělena: 
ženy obsluhovaly dobytek (od krmení 
a dojení až k vyklízení hnoje), na poli 
dělaly „ohýbací“ práce, tj. vázaly po-
vřísla a snopy, hrabaly seno; muži 
jezdili s koňmi, sekali kosou a připra-
vovali dříví. Neplatí představa, že ženy 
dělaly lehčí práci. Narátorka vzpomíná 
na vyvážení hnoje na kolečku, které 
nebyla schopná uvézt, zatímco v rodi-

ně, kde v té době byla ve službě, měli 
kluka, ale to byl kluk, tak jezdil s koňma. 
Nejnamáhavější zemědělské činnosti, 
například ruční mlácení obilí cepy, 
vykonávali všichni bez ohledu na gen-
der.12 Zemědělská rodina byla závislá 
na práci svých členů, takže ani nará-
torka nebyla z této povinnosti vyvázá-
na, přestože některé fyzicky náročné 
práce jí působily problémy. S konceptem 
„správné ženy“,13 který plně přijala, se 
pojí pracovitost,14 proto svou tělesnou 
slabost, omezující ji v některých úko-
nech, kompenzovala poukazem na svou 
šikovnost a bystrost: Já jsem byla tako-
vá jako šikovnější. 

Narátorka a její sourozenci pracova-
li přibližně od šesti let: děvčata pomá-
hala ženám (v domácnosti i na poli), 
chlapci mužům. Práce zabírala všechen 
čas a přizpůsobovala se jí výchova dětí 
– spíše bezděčná než koncepční.15 Dnes-
ka se pro děti něco udělá, tenkrát se 
chtělo, aby nepřekážely, aby nezlobily 
a aby nic neušpinily. I trestání dětí bylo 
otázkou genderu.16 Mužský kluky vyplá-
celi páskem. Ženský neměly sílu a spíš nás 
třeply přes zadek, mužským když se dítě 
postaví, tak plácnou přes tváře, a když se 
dítě pokrčilo, tak dostalo i přes hlavu. Otec 
trestal nanejvýš syna, trestání dcer 
(a dětí v útlém věku) přenechal man-

12  Viz např. BROUČEK, Stanislav – JEŘÁBEK, Richard a kol.: Lidová kultura, národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Etnologický 
ústav AV ČR – Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Praha 2007 a další. 

13  O charakteristikách správných žen viz např. MILL, John Stuart: Poddanství žen. In: OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.): Dívčí válka 
s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Sociologické nakladatelství, Praha 1998, s. 34.

14  KICZKOVÁ, Zuzana a kol.: Pamät žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch. Iris, Bratislava 2006, s. 84–85. Pracovitost 
je vyzdvihována jako jednoznačně kladná hodnota. Tento přístup má svou tradici v představě matky jako pracovité ženy, dobré man-
želky a starostlivé pečovatelky. To přímo souvisí s pojetím práce jako etické otázky. Práce na abstraktní úrovni působí jako ctnost. 
Práce pojímaná jako morální hodnota je dědictví, které ženy přejímají z generace na generaci.

15  MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Rodina a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století), s. 9.
16  O metodách žen při zacházení s mocí viz např. WOLLSTONECRAFT, Mary: Obhajoba ženských práv. In: OATES-INDRUCHOVÁ, Libora 

(ed.): Dívčí válka s ideologií, s. 24.

Momentka ze 30. let 20. století zobrazuje v té době ještě svobodnou Růženinu sestru 
Marii. Ta po třetím porodu zemřela a Růžena se provdala za vdovce Františka, aby mohla 
vychovávat sestřiny děti. Foto: archiv autorky

Svatební fotografie Růženy a Františka Svobodových 
z r. 1944. Svědkyní nevěsty byla její sestra Josefa, již 
doprovázel nastávající manžel. Svědkem ženicha byl 
otec nevěsty František Uhlíř.    Foto: archiv autorky
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želce. Malé děti „patřily“ ženě, chlapci 
od určitého věku muži.17

Dětský kolektiv na vesnici byl gen-
derově diferencovaný: Brácha […] na 
toho si nějak moc nepamatuju, on jako 
kluk byl spíš s těma klukama. Byť nará-
torka vzpomíná: Scházely jsme se všech-
ny děti z vesnice, oním „všechny děti“ 
myslí patrně děvčata. Svůj vliv na 
tužší kázeň děvčat mělo v souladu 
s genderovým řádem18 i náboženství. 
Specifickou kapitolou výchovy bylo 
poučení v oblasti tělesnosti; gendero-
vý řád přenášel odpovědnost na matky, 
ale: Mamka nám nic takového neřekla.19 
V rodině panovala pruderie, běžná byla 
tabuizace, například menstruace a tě-
hotenství či nebezpečí znásilnění: My 
jsme vůbec nevěděly, co by nás mohlo 
potkat. Tyto normy provázejí narátor-
ku celým životem – zůstala velmi styd-
livá.20 Její biografie však dokládá po-
krytectví dobového diskurzu, když na 
jednu stranu rezolutně odmítá dobovou 
existenci předmanželského sexu: Za 
nás to určitě nebylo. Na vesnici určitě 
ne!, o chvíli později však vzpomíná na 
večerní setkání mládeže: Tam potom 
přišla některá, a možná každá, o věnec. 
Etnografické materiály její zkušenost 
potvrzují: předmanželský sex, po sta-
letí běžný, byl až dodatečně legitimi-
zován sňatkem.21

V souvislosti s tím, jak na počátku 
20. století začala nejen v českých ze-
mích klesat porodnost, staly se i děti 
z nižších vrstev uznávanými členy ro-
diny. Zákazy a příkazy nahradila pozi-
tivní stimulace k výkonům, vedoucí 
k citové identifikaci dětí s rodinou.22 Pro 

17  RENZETTI, Claire M. – CURRAN, Daniel J.: Ženy, muži a společnost. Karolinum Praha 2003, s. 233–234.
18  DOLEŽALOVÁ, Iva: Postavení a role ženy v křesťanství. In: ABC Feminismu. NESEHNUTÍ, Brno 1994, s. 149–167; OPOČENSKÁ, Jana: 

Co je a co chce feministická teologie. Přepis přednášky Úterky s Gender ze dne 23. 7. 2002. Viz http://www.feminismus.cz/cz/clanky/co-
-je-a-co-chce-feministicka-teologie (citováno k 21. 11. 2013).

19  LENDEROVÁ, Milena: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Mladá fronta, Praha 1999.
20  BOURDIEU, Pierre: Nadvláda mužů. Karolinum, Praha 2000, s. 59–63.
21  Např. Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Orbis, Praha 1968, s. 219. 
22  Přestože lze obecně tvrdit, že byly čím dál častější sňatky ze vzájemné náklonnosti, zvláště v nižších vrstvách společnosti, kde nebyl 

majetek, který by bylo třeba v rámci rodiny udržovat, zkušenost narátorky je jiná: lidé se brali ve chvíli, kdy měli zajištěnou určitou 
životní úroveň. Při výběru partnerů hrály sice roli i sympatie a tělesná přitažlivost, ale ve společnosti, kde manuální práce znamenala 
přežití, bylo lásce a tělesné kráse nadřazeno zdraví, schopnost a ochota pracovat. Srovnej MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Rodina 
a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století), s. 9. 

MaRta PUnčochářová-LUtovSká – příběh třetího odboje, převaděče a kurýra vladimíra Lutov-
ského

V biografii je tematizován tragický příběh Marty Punčochářové a jejího dítěte, zasazený narátorkou do 
doby nacistické okupace. Z daných souvislostí je však zřejmé, že je spojený s dobou komunistických 
represí. O jaký příběh se jedná? 

Marta Punčochářová (nar. 7. dubna 1924), provdaná Lutovská, byla odsouzena v případu svého man-
žela Vladimíra (nar. 14. ledna 1923) v procesu Lutovský a spol. V osudu V. Lutovského, jeho rodiny 
a přátel se odrážejí poúnorové dějiny české společnosti, otázky po smyslu, motivacích a výsledcích 
třetího odboje. V. Lutovský se do něj aktivně zapojil tím, že pravděpodobně od podzimu 1948 pomáhal 
organizovat přechody lidí přes státní hranice (budoval a udržoval tzv. kanály), některým z nastávajících 
exulantů poskytl na svém hospodářství nocleh, dále spolupracoval s kurýry (v terminologii StB agenty-
-chodci), jejichž úkolem bylo obstarávat v ČSR zpravodajské informace. Několik dnů pak pobýval „ile-
gálně“ v bavorském Pasově, kde navázal kontakty s lidmi z exilu. Rozsáhlá síť pomocníků, udržující 
„kanál“ v provozu, byla v březnu 1950 odhalena a její členové byli postupně pozatýkáni. Případ této 
odbojové skupiny nabyl tragických kontur: při svém útěku zastřelil V. Lutovský příslušníka SNB Jose-
fa Plonera, příslušníci StB zastřelili na útěku před zatčením Matěje Langfelera. Další dvě osoby spá-
chaly během vyšetřování ve vazbě sebevraždu (jednou z nich byl penzionovaný podplukovník čs. armá-
dy Josef Hranáč). Státní soud v Praze, zasedající ve dnech 13.–17. listopadu 1950, odsoudil celkem  
43 osob; Vladimíra Lutovského v nepřítomnosti k trestu smrti, jeho ženu Martu k 12 letům odnětí svo-
body. Dvě osoby byly odsouzeny na doživotí, další dvě na 20, respektive 25 let, deset osob na 16 až  
20 let, dvacet tři na 10 až 15 let, dvě na 6 až 9 let, další pak k nižším trestům. Státní soud je shledal 
vinnými – mimo jiné – zločinem velezrady, vyzvědačství, vraždy a účastenství na zločinu vyzvědačství. 
V návazných procesech bylo odsouzeno dalších 17, respektive 19 osob.

U Marty Lutovské, narátorčiny přítelkyně, měl senát Státního soudu za prokázané, že věděla a mu-
sela vědět o „ilegální“ cestě manžela do Pasova, v jeho konání mu nebránila a jeho „velezrádnou“ činnost 
neoznámila bezpečnostním úřadům. Fakt, že pocházela ze „zámožné“ rolnické rodiny (ona sama ve 
svých výpovědích uváděla, že je žena v domácnosti, bez příjmu, manžel pak majitelem hospodářství 
o výměře cca 14 ha), měl podle soudu utvářet její záporný vztah k lidově demokratickému režimu. 
Nejvyšší soud v Praze na závěr odvolacího líčení ve dnech 12.– 13. dubna 1951 zamítl odvolání odsouze-
ných. Marta Lutovská se v něm hájila tím, že o „ilegální“ činnosti svého muže nevěděla, mezi polehču-
jícími okolnostmi uvedla své podřízené postavení v manželství. Vyšetřován, nikoliv však odsouzen, byl 
Jaroslav Punčochář, o čtyři roky starší bratr Marty Lutovské. O její dceru Vladimíru pečovali Drtinovi. 
I z této rodiny byli v případu Lutovský a spol. odsouzeni dva její členové, František a Josef Drtinovi.* 

Fakt, že narátorka mylně zasadila příběh do doby okupace, je možné vysvětlit dvojí, možná vzájemně 
podmíněnou příčinou: jednak selháním paměti, případně (vědomou či nevědomou) snahou přenést vinu 
na tragickém osudu přítelkyně do doby okupace a na nositele její moci.
* Srov. ABS, f. Vyšetřovací spisy – České Budějovice (CB-V), vyšetřovací spis a. č. V-563 ČB Lutovský 
Vladimír a spol. – podsvazky 1–4.

PD_04_2013.indb   51 12/19/13   11:05 AM



52 2013/04 paměť a dějiny  

studie a články

narátorku to konkrétně znamenalo, že 
s ní v raném dětství (kvůli těžkému 
porodu) zacházeli jako s ohroženou 
křehkou holčičkou, k čemuž se váží 
i charakteristiky jemná a poslušná; i její 
pláč, jímž dosahovala svého, plně zapa-
dá do genderového konceptu hodné 
holčičky,23 podřizující se řádu.24 Rodina 
se však vymykala genderovému stereo-
typu pečující matky a přísného otce.25 
Disciplinaci a poslušnost dětí zajišťo-
vala matka, děti i trestala, což narátor-
ka těžce nesla. Otec si naopak s dětmi 
hrál, vozil jim hračky a sladkosti. 

Dětství a výchovu dnes spojujeme 
se školou a vzdělávacím systémem 
obecně. Vzdělání však nebylo v minu-
losti vnímáno jako univerzální hod-

nota, bylo v prvé řadě dopřáváno 
chlapcům, dle genderového konstruk-
tu o muži-živiteli rodiny.26 Většina 
nižších vrstev upřednostňovala pou-
ze „praktické“ vzdělání.27 Narátorka 
si uvědomuje dané limity (Vycházeli 
jsme ze školy hloupí.) a nedostatek 
intelektuálních podnětů (Toho bylo 
málo, nějaký ten časopis, a ten jsme 
většinou dostali, to nebylo, aby si to 
člověk koupil.). Sama se věnovala uče-
ní víc, než od ní rodiče očekávali; 
příčinou však nebylo povědomí o dů-
ležitosti vzdělání, ale snaha dostát 
požadavkům systému: Styděla jsem se, 
když jsem něco neuměla, takže jsem se 
víc snažila, i když mě tatínek zrazoval, 
že to nebudu potřebovat! Jakožto hod-

ná holčička plnila požadavky autorit, 
a učitelka jako součást institucionál-
ního školství autoritou bezesporu 
byla.28 Nedostatek vzdělání však ani 
dnes nespojuje se svým budoucím 
zaměstnáním a manuální nekvalifi-
kovanou prací. 

Důležitost vzdělání v zemědělské 
společnosti devalvoval i fakt, že ven-
kovské ženy pracovaly v hospodářství, 
kde mohly sladit práci a starost o ro-
dinu,29 a neprojevovaly na rozdíl od žen 
středostavovských emancipační ten-
dence. Cílem mladých žen bylo vydělat 
si a pak se vdát, protože přežívala před-
stava, že zárukou zajištěného života je 
sňatek.30 Pro narátorku představoval 
sňatek jedinou možnost, jak naložit se 
svým životem: Počítala jsem s tím. Na 
sňatkovém trhu se dobře uplatnily 
i vdovy: při vedení domácnosti byly pro 
svobodného a pracujícího muže, který 
potřeboval vdovu a její děti jakožto 
pracovní sílu, přitažlivé.31 

Druhá světová válka

Dětství končilo v zemědělském pro-
středí brzy. Po ukončení několika let 
školní docházky odcházely děti, jejichž 
sil nebylo v hospodářství třeba, do 
služby mimo domov, ať už do města 
nebo na vesnici. Narátorka se tak jako 
mladé děvče, které nebylo seznámeno 
se sexualitou, během své služby u sed-
láka v Maršově dostala do situace, 
jejíž význam si neuvědomovala, a jen 
včasné jednání rodičů zabránilo zná-
silnění. Nejednalo se o situaci výji-
mečnou: rodiny opakovaně podstupo-
valy riziko spojené s odchodem velmi 
mladých dívek do služby, která zna-

23  RENZETTI, Claire M. – CURRAN, Daniel J.: Ženy, muži a společnost.
24  BUTLER, Judith: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava, Aspekt 2003, s. 190–193.
25  LUPON, Deborah – BARCLAY, Lesley: Constructing Fatherhood, Discourses and experience. Sage, London 1997, s. 35–61.
26  PAVLÍK, Petr – SMETÁČKOVÁ, Irena: Analýza odměňování žen a mužů ve školství. Jak vzniká odlišnost v platech učitelek a učitelů? Otevře-

ná společnost, o. p. s., Praha 2006.
27  MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Rodina a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století), s. 7.
28  O významu institucionální kontroly FOUCAULT, Michael: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Dauphin, Praha 2000.
29  BUREŠOVÁ, Jana: Společenské postavení ženy na konci 19. a na začátku 20. století a souvislosti jeho proměn. In: Sociálně a národnostně 

smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, s. 257–259.
30  Tamtéž, s. 260.
31  MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Rodina a vzory rodinného chování (české země 19. a 20. století), s. 96.

Ateliérová rodinná fotografie manželů Svobodových z roku 1947. Zleva Růžena, vyvdané děti 
Jiřina, František a Zdena, malý vlastní syn Jiří a manžel František. Foto: archiv autorky
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menala pro rodinu zdroj příjmů a jejíž 
nastoupení bylo pravděpodobně na-
prostou samozřejmostí. Peníze přitom 
byly chápány jako rodinný příjem, ne 
jako příjem vydělávajícího jedince: Já 
jsem žádné svoje peníze neviděla, všech-
no to šlo do baráku. Já jsem našim všech-
no odevzdala a neměla jsem u sebe celý 
rok ani korunu! Nutnost odejít do služ-
by nebyla v narátorčině prostředí 
chápána jako nepřízeň osudu, ale jako 
přirozený životní krok: My jsme to 
chtěly samy, protože jsme věděly, že jsme 
doma přebytečné a chtěly jsme vydělá-
vat, to jsme nebyly my samy, to bylo 
hodně holek. Takže jsme na to byly 
takhle zvyklé, nám to nepřipadalo nějak 
zvláštní. Služba znamená prodávání 
vlastní práce a jako taková je gende-
rově podmíněna,32 což narátorka re-
flektuje jako samozřejmost, byť s vě-
domím nerovnosti: V Malšicích chtěli 
holku. Holce mohli naložit víc práce, 
takže jsem rejžákem drbala podlahu, 
myla nádobí, uklízela dobytek a ten hnůj 
vyvážela. Tak si mě vzali a byli rádi, že 
mají holku. Odchod do služby zname-
nal často i odchod z místa bydliště 
a tím i oslabení vybudovaných vztahů. 
Aby rodiče zabránili osamělosti dívek 
v cizím prostředí (a do jisté míry i se-
xuálnímu zneužití), snažili se je umís-
tit do služby k příbuzným. 

Narátorka během několika let vy-
střídala tři rodiny, druhá světová 
válka ji zastihla u sedláka v Radimo-
vicích. Na válku vzpomíná s charak-
teristickým pocitem strachu: Němec 
se tady roztahoval, to bylo hrozný.33  
K okupantům měla negativní vztah, 
který byl však dán spíše každoden-
ními důsledky než kritikou nacistic-
ké ideologie či okupačního režimu: 
Dělali kontroly lidem, když jeli do mlej-
na, to se báli, aby je někdo neviděl, 
protože ty kontroly tu a tam stály, 
odměřily těm lidem, to by pak ti lidi 
umřeli hlady! Vždyť na poli museli 

makat, a tihle by bývali všechno sežra-
li. To byly napsané dodávky a všechno 
chtěli odevzdat. Tak se muselo vždycky 
něco utajit. Negativní prožitek války 
umocňuje totální nasazení jejího 
milého: On byl právě jednadvacátý 
ročník a ti všichni šli na práci do ciziny. 
Tato skutečnost je však překryta 
událostí s trvalejšími následky: smr-
tí její sestry Marie při porodu v roce 
1943 a tím osiření jejích tří dětí. Teh-
dejší společnost nepředpokládala, že 
by se otec postaral o děti sám. Vdovec 
se měl rychle oženit a zajistit sobě 
i dětem péči. Narátorka se v souladu 
s konceptem správné ženy rozhodla 
obětovat své štěstí dětem a přijala 
roli jejich opatrovnice: Já viděla jen 
tři sirotky a  že potřebujou mámu, 
a takhle jsem to brala, tak jsem tam 
u nich zůstala. Svatba se švagrem 
Františkem Svobodou pro ni byla 
skutečnou obětí.34 Od počátku k němu 
měla velmi negativní vztah. Postarat 
se o děti bez sňatku s ním nebylo ale 
možné: On by mi je nedal. Genderová 
očekávání od „správné“ ženy se ne-
omezovala na péči o děti, vynutila si 
manželský svazek se vším, co obná-
ší.35 A tak mohla jen odmítnout sym-
bolický rituál, podporovaný dobovým 
diskurzem: Svatební noc se mnou 
neměl, vzala jsem si do postele děti. 

Rodina se nesnažila jejímu sňatku 
zabránit. Pravděpodobně zastávala 
názor, že žena má na štěstí menší 
nárok než děti.36 Na druhou stranu 
ji do něj nenutili, maminka jí dala 
možnost rozhodnout se samostatně. 
Až později projevili spokojenost s tím, 
že se pro sňatek rozhodla. Podle na-
rátorčiny výpovědi přitom její rodina 
manžela nikdy nepřijímala kladně. 
V biografii je tematizována zkušenost 
sestry Marie s násilím z jeho strany: 
Ségra dostala bití, protože jí žádnej 
pomoct nemohl, a ona by děti neopus-
tila, a také vlastní zkušeností s jeho 

výhružkami, jimž se však dokázala 
postavit: A já jsem mu řekla: „To bys 
udělal jenom jednou! Okamžitě bych 
utekla.“ Manželovu sexuálnímu ná-
tlaku se ale podvolila. Žena musela 
tenkrát poslouchat mužskýho, mužskej 
si dělal právo na ženskou, že ho musí 
poslouchat. On byl hlava rodiny. Láska 
a domácí násilí se přitom v jejím kon-
ceptu nevylučují: On by mě rád měl, 
ale skrz tohle mi vyhrožoval. 

Její komplikovaný vztah k mužům, 
včetně manžela, zapříčinil, že neby-
la příliš ochotná hovořit ani o svém 
milém, s nímž dva roky před jeho 
totálním nasazením chodila: Byla to 
moje jediná láska. První a poslední. 
Vzájemná láska je pro ni přitom fak-
torem sebeúcty, o to významnějším, 
že na vztahu poznaném v manželství 
nemůže stavět. Zkušenost z tohoto 
milostného vztahu však byla, zdá se, 

Růžena Svobodová přibližně ve třiceti letech. 
Prostý, nestylizovaný doklad jejího životního 
stylu. Foto: archiv autorky

32  CLAIRE, Renzetti M. – CURRAN, Daniel J.: Ženy, muži a společnost, s. 266–268.
33  Toto, pozdějšímu diskurzu poplatné vyjádření svědčí o vyšší míře vlivu kolektivní paměti na narátorčinu konstrukci tohoto období.
34  BOURDIEU, Pierre: Nadvláda mužů, s. 59–63.
35  MILL, John Stuart: Poddanství žen, s. 34.
36  Tamtéž.
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přehlušena negativní a dlouhotrva-
jící zkušeností z manželství. 

Narátorka nechtěla, aby z jejich 
manželství vzešly další děti, zvlášť 
když už vychovávala tři sirotky: Měla 
jsem děti ráda jako svoje, byly jako moje 
a jejich děti taky. Podle mínění společ-
nosti i manžela jí však nemohly vlast-
ní dítě nahradit: k nevlastnímu dítě-
ti cítí prý žena jiný druh lásky než 
k vlastnímu. Žena bez vlastních děti 
byla považována za politováníhodnou 
osobu.37 Až mateřství jí zaručovalo 
určité postavení a úctu,38 v době vál-
ky navíc zdůrazněné hodnotou ženy 
jako hospodyně a matky zajišťující 
přežití rodiny.39 Nakonec se tedy pod-
řídila a v roce 1946, tedy v období 
nadějí po skončení druhé světové 
války, porodila syna. 

Soukromá a rodinná témata této 
doby v narátorčině biografii zcela 
zastiňují události konce války. Neob-

jevuje se ani často tematizovaný 
strach ze znásilnění ruskými vojáky, 
teprve po upřesňujícím dotazu nará-
torka zmiňuje, že sestra Josefa se jako 
svobodná žena před vojáky ukrývala. 
Zajímavé je také srovnání ruských 
vojáků a nacistických okupantů, při-
cházejících nakupovat do manželova 
obchodu v Košíně; Němci z něho vy-
cházejí jako ukázněnější a solidnější 
zákazníci. 

poválečný vývoJ 

Poválečná politická zkušenost je v na-
rátorčině biografii tematizována mini-
málně, přesto dokládá, jak vypadala 
politická praxe v lokálním měřítku. 
Při volbách (z biografie není možné 
identifikovat a narátorka sama neví, 
jednalo-li se o volby v roce 1946, nebo 
v létě 1948) byla v Košíně, kde rodi-
na žila, ustanovena komise složená 

z osob, u nichž se očekávala minimální 
zkušenost s věcmi veřejnými, politic-
ká neangažovanost a vysoký stupeň 
závislosti na režimu: Přišli na takové 
jako já, byla jsem zaměstnaná v obchodě, 
to byla jediná moje obživa. Takže jsem 
musela jít, protože když někdo odřekl, 
tak ho zavřeli a vymysleli si na něj, že 
něco provedl. Bála jsem se kriminálu, 
že bych odešla od rodiny, od dětí, tak 
nezbývalo než tam jít.40 Signifikantní je 
popis manipulace s volebními lístky: 
Jak lidi přinesli ten volební lístek, tam 
bylo víc, asi dvanáct kandidátů, a z těch 
se vybralo. Takže když někdo škrtal, ale 
neškrtnul celé jméno, tak aby nebylo 
k přečtení, my jsme museli uznávat, 
že ten lístek platí, protože on si to jako 
spletl, on to nechtěl přeškrtnout, to by 
to přece přeškrtnul celé. Popisované 
praktiky doplňuje přiznání: My jsme 
komunisty volili, protože jsme nevědě-
li, co je komunismus. Když už jsme ho 
ochutnali, tak jsme to věděli. Byli páni 
a kmáni. Páni si sobě dali, my jsme dole 
živořili. Celoživotní frustrace z nedo-
statku tak u narátorky přetrvala i po 
roce 1948. Odpor k režimu se u ní ne-
projevuje odsouzením perzekučních 
praktik, nýbrž každodenních důsledků 
ne úspěšné hospodářské politiky. 

Politické a hospodářské změny, 
k nimž došlo po únoru 1948, měly 
pro soukromý život narátorky často 
ambivalentní význam. Její kamarád-
ka byla uvězněna a odsouzena místo 
svého manžela, jenž vyvíjel odbojo-
vou činnost a před zatčením utekl 
za hranice.41 V biografii je případ 
připsán „nacistům“, je ale zřejmé, 
že se odehrál po roce 1948. Rodina 
neušla  znárodňování, přesněji ru-
šení živností, združstevňování. Ro-
dinné hospodářství přešlo po smrti 
otce narátorky na JZD. Na základě 
interpretace narátorčiny biografie 

37  LENDEROVÁ, Milena: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. 
38  PEŠKOVÁ, Jaroslava: Proč právě ženy? In: Žena v dějinách Prahy. Sborník z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro Gender Studies 

1993. Documenta Pragensia XIII. Archiv hlavního města Prahy – Nadace Gender Studies – Scriptorium, Praha 1996, s. 15.
39  NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Vývoj rodiny v českých zemích a Evropě od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie.  

In: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, s. 14.
40  Z formulací narátorky je možné soudit, že se jednalo o volby do Národního shromáždění, které se konaly 30. května 1948. 
41  Viz rámeček na s. 51. 

Rodina Svobodových na počátku 50. let před průčelím jejich domu v Košíně. Kromě manželského 
páru s dětmi je na fotografii i manželova maminka, „babi košínská“, která k rodině až do své 
smrti také patřila.   Foto: archiv autorky
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je možné konstatovat, že v jistém 
smyslu byly pro ni důsledky těchto 
procesů jako pro ženu přínosné. Po 
znárodnění manželova koloniálu 
získala vlastní zaměstnání, přesta-
la být na muži finančně závislá a po 
přestěhování do Tábora si vybudova-
la i sociální nezávislost. Nezávislost 
vnímá jako klíčovou životní hodnotu, 
jejíž zachování dodnes prosazuje až 
do extrému; odmítá pomoc druhých, 
to ona pomáhá ostatním. Nezávislost 
a schopnost pomáhat jsou zdrojem 
její sebeúcty.

Po skončení druhé světové války 
se v západní Evropě rozmohl nový 
demografický trend: velká sňatečnost 
v nízkém věku, založená na milující 
se dvojici, souladu v sexuální, cito-
vé i intelektuální oblasti.42 Přes díl-
čí shodu, spočívající v nízkém věku 

novomanželů, se Československo 
vyvíjelo jiným směrem, přestože tu 
v roce 1949 začal platit zákon o ro-
dině (zákon č. 265/1949 Sb. o právu 
rodinném), který obě pohlaví zrovno-
právnil. Standardem se stalo společné 
vlastnictví majetku mezi manžely, 
respektive majetkové společenství 
manželů (souhrn majetku za dobu 
manželství).43 Pro české ženy však 
platilo, že na centrálně řízený „trh“ 
práce, vynucující si mimo jiné níz-
kými mzdami plnou zaměstnanost, 
vstupovaly s nízkou pracovní kvalifi-
kací; do nově uzavřených manželství 
pak často předčasně, což zapříčini-
la nejen nedostatečná povědomost 
o antikoncepci, ale i to, že sňatky  
byly uzavírány nejen z  lásky, ale 
i s ohledem na dobové podmínky: 
například možnost získat byt byla 

pro novomanžele teoreticky snazší. 
Rostla však také rozvodovost.44 Výše 
představený model rodinného chová-
ní v narátorčině rodině platil pouze 
částečně – dcery se vdávaly mladé, 
jedna z nich byla těhotná, a vzdělání 
neměly skoro žádné (o jiném vzdělání 
než o vyučení se vůbec nehovořilo) – 
zrovnoprávnění manželů proběhlo 
v jejich případě pouze v rovině teo-
rie. Narátorka několikrát hovoří 
o tom, že doma vládl manžel, což by 
odpovídalo roli „dobré ženy“.45 Co on 
řekl, to muselo platit. Implicitně však 
z rozhovorů vyplývá něco jiného: že si 
uměla prosadit svůj názor. Kombino-
vala přitom přímé vykonávání moci 
(Tak jsem se s ním potom pohádala) se 
strategií podřízeného46 (Dětem jsem 
nesměla nic koupit, když jsem jim něco 
koupila, tak aby to neviděl.). 

42  NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Vývoj rodiny v českých zemích a Evropě od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie, s. 15.
43  DOČKALOVÁ Petra: Vývoj majetkových práv mezi manžely v právním řádu České republiky se zaměřením na postavení ženy.  

In: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, s. 271. 
44  Tamtéž.
45  O významu potvrzování genderových rolí alespoň v diskurzivní rovině viz BOURDIEU, Pierre: Nadvláda mužů, s. 64–73; RETTIGOVÁ, 

Magdalena Dobromila: Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla. Dárek dcerkám čes-
koslovanským. Jan H. Pospíšil, Praha 1840. 

46  WOLLSTONECRAFT, Mary: Obhajoba ženských práv.

Růžena jako dělnice ve znárodněné „knoflíkárně“ 
v Táboře, kde se v té době vyráběly hřebeny

Foto: archiv autorky
Růžena Svobodová (uprostřed s mapou) v nejšťastnějším období svého života v roli vedoucí 
výpravy Klubu českých turistů (70. léta 20. století) Foto: archiv autorky
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Dalším jevem, jehož počátek leží 
v období 50. let, je model dvoudětné 
rodiny.47 Ten se v jejím okolí téměř ne-
uplatnil: ona sama, byť porodila jedno 
dítě, měla děti čtyři. Přesto ji diskurz 
dvoudětné rodiny ovlivnil; udivovalo ji, 
když se někdo tomuto modelu vymykal. 

Tvrzení Aleny Wagnerové,48 že až 
válečná situace, kdy ženy povinně 
pracovaly nebo byly totálně nasazeny, 
předznamenala pracovní zrovnopráv-
nění žen v poválečném Československu, 
sice neilustruje poměry, s nimiž se na-
rátorka před válkou setkávala, nicméně 
další část tvrzení, že tyto ženy zůstaly 
velice často v zaměstnání i po válce 
a v roce 1948 se k nim připojila další 
skupina žen nastupujících z domácnos-
tí, nepochybně pro její zkušenost platí.49 
Z její biografie není patrné poválečné 
budovatelské nadšení, nehovoří ani 
o zrychleném studiu, účasti na brigá-
dách mládeže a podobně, tak jak je to 
připisováno generaci žen narozených 
ve 20. letech.50 Zaměstnání pro ni ne-
představovalo seberealizaci, ale nutný 
prostředek k získání peněz: Mně se zalí-
bilo všechno, jen když jsem věděla, že budu 
jako zaměstnaná brát peníze. Práce pro 
ni znamená možnost být užitečná své 
rodině. Druhotný efekt osamostatnění 
se ve společenské rovině a emancipace 
vyplývající z bytí v jiném než rodinném 
kolektivu však explicitně zmiňuje. 

ŠeDesátá léta a normalizace 

V druhé polovině 60. let se v souvis-
losti s úvahami o změně hospodářské 

politiky objevuje i otázka ekonomic-
ké efektivity práce vdaných žen/
matek (náklady na dětská zařízení 
často převyšovaly ekonomický efekt 
ženské práce).51 Rovnoměrné rozdě-
lení práce v rodině a domácnosti mezi 
muže a ženu bylo však chápáno jako 
kontraproduktivní, znehodnocující 
pracovní sílu muže; místo toho byly 
jako řešení navrhovány pomocnice 
v domácnosti pro vysoce kvalifikova-
né ženy.52 Narátorku zastihl přelom 
50. a 60. let v době, kdy byly děti už 
téměř dospělé, nejstarší dcera už byla 
vdaná a další dvě děti plánovaly sňa-
tek, později se jim narodily děti, její 
vnoučata. Zůstávala tedy plně pracov-
ně vytížená v rámci dvojí zátěže: 
v zaměstnání i v domácnosti.53 Stále 
téměř neznala volný čas nebo zábavu. 
Vrcholem pro ni byla procházka, ale 
na procházku zbyla jedině neděle od-
poledne, a návštěvy kina

V obecné rovině (v procentu za-
městnaných žen ve společnosti, které 
měly stálý a vlastní příjem) měly české 
a slovenské ženy na konci 60. let při-
bližně dvacetiletý „předstih“ v úrovni 
emancipace před ženami na Západě.54 
V období normalizace i tento značně 
ambivalentní „náskok“ ztratily.55 Přes-
to se v narátorčině případě období  
70. let 20. století projevilo pozitivně. 
Její biografie (zejména prožitek z pri-
vátní sféry) tak zastiňuje negativní 
jevy normalizace. Po rozvodu mohla 
se svým životem naložit relativně podle 
své vůle; získala moc sama nad sebou. 
Zprvu pokračovala v nastaveném 

způsobu života: pracovala, starala se 
o vnoučata. Ve čtyřiapadesáti letech 
nevyužila nárok na odchod do důchodu 
(v roce 1976) a v souladu se svými hod-
notami (pracovitost je jednou z nejvyš-
ších) zůstala v zaměstnání. Ve shodě 
s další svou hodnotou (sebekontrola 
těla) objevila svou první volnočasovou 
aktivitu: stala se členkou Klubu čes-
kých turistů. To ji naplňovalo a záro-
veň umožnilo zůstat v mezích svých 
finančních možností. Ve funkci vedoucí 
plánovala trasy výletů. V sobotu jsme šli 
třicet pět, v neděli dvacet, a vždycky se 
říkalo: „Co když bude pršet?“ A my řekli: 
„Za každého počasí.“ 

Turistiku jednoznačně označuje za 
to nejlepší, co ji v životě potkalo. Na-
vázala zde přátelství, jež ji téměř celý 
život chyběla. Na výlety chodila od 
roku 1977 do roku 2007, kdy ve svých 
85 letech přestala. Nadále však pokra-
čovala v pětikilometrových okruzích. 
To je spíš procházka, ráda chodím, je to 
moje zábava a ani déšť mě neodradí. 
Turistika pro ni nepředstavuje pouhou 
zábavu, je zdrojem sebeúcty, spjatým 
se schopností kontrolovat své tělo. Je 
pyšná na své schopnosti: Já jsem z nich 
nejčilejší a nejstarší, jim je všem teprve 
asi rok po osmdesátce, takže jsem o pět 
let starší, a oni všichni naříkají na kole-
na. Odmítá doprovodné znaky stáří: 
Od pětasedmdesáti let chodím s hůlkou. 
Nepotřebuju ji, ale je dobrá, když jdu do 
kopce. Mám tu skládací, mám ji v bato-
hu […] vyndala jsem ji, jen když jsem ji 
potřebovala. Na rovině jsem ji nepotře-
bovala a do malého kopečka taky ne. 

47  NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Vývoj rodiny v českých zemích a Evropě od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie, s. 15.
48  Srovnej http://www.czechlit.cz/autori/wagnerova-alena/ (citováno k 21. 11. 2013).
49  WAGNEROVÁ, Alena: Ženy socialisticky osvobozené. Literární noviny, 2007, č. 5, s. 8.
50  Tamtéž.
51  Tamtéž.
52  Tamtéž.
53  ŠMAUSOVÁ, Gerlinda: Emancipace, socialismus a feminismus. Příspěvek z workshopu Emancipace žen za socialismu a dnes (6. 11. 2006). 

Viz http://www.feminismus.cz/download/emancipace.pdf (citováno k 21. 11. 2013).
54  Tuto obecnou rovinu nelze zaměnit s občanskými právy, úrovní a kvalitou života. Dočasný „předstih“ emancipace způsobily společen-

ské a hospodářské změny v Československu, mající často velmi násilný a retardační charakter: rušení živností, násilně prováděná 
kolektivizace, upřednostňování těžkého průmyslu a zbrojní výroby na úkor průmyslu spotřebního, včetně uspokojování potřeb obyva-
telstva; převedení pracovních sil do těchto preferovaných odvětví. Zaměstnanost žen tu nelze chápat pouze jako akt sebereprezentace 
a rovnoprávnosti, ale spíše jako ekonomickou nutnost, jíž bylo politicky a ideově využito.

55  WAGNEROVÁ, Alena: Ženy socialisticky osvobozené, s. 8.
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Do narátorčina života se tak nepro-
mítly negativní jevy normalizace: ko-
nec veřejných zájmových, občanských 
a politických aktivit (nedá-li se ovšem 
rozvoj Klubu českých turistů odůvod-
nit právě kompenzací nedostatku ji-
ného volnočasového „vyžití“), přesun 
do soukromí. Byly to spíš rodiny jejích 
dětí, kde se tyto trendy projevily: veřej-
ná sféra se kryla se sférou pracovní.56 
Pracovní kariéra, jsoucí i prostředkem 
politického vydírání, ztrácela prestiž.57 
V tomto období byla do značné míry 
omezena dominance mužů, vázaná tra-
dičně na majetek a hospodářskou moc 
soustředěnou v jejich rukou.58 Členové 
KSČ – funkcionáři i řadoví straníci – 
nebyli vzorem pro ostatní muže. Do-
cházelo tak ke spojenectví mužů a žen 
proti společnému „nepříteli“ – straně 
a jejím představitelům.59 Muž nebyl 
(podle některých) pro ženy v komu-
nistických zemích „omnipotentním 
bossem“, ale převážně jen partnerem 
pracujícím u vedlejšího stroje či psa-
cího stolu. O něm i o ženě rozhodovala 
„omnipotentní“ komunistická strana.60 
Narátorka nikdy nezačala chápat muže 
jako spojence. Zkušenost s gendero-
vým mocenským systémem utvářela 
její doživotní nedůvěru k mužům v ro-
vině osobní. Zároveň nikdy nepopřela 
mužské nároky na dominanci v rovině 
pracovní a politické, kde koneckonců 
muži i nadále převažovali a ženy byly 
vůči nim v podřízeném, méněcenném 
postavení.61 

Většina žen reagovala na tyto de-
formované podmínky v soukromé 
i veřejné sféře tím, že se sice plně 
účastnila zaměstnání, nevzdávala se 
práce s jejím významem osobnostním 
a sociálně komunikačním, ale vzdala 
se kariéry ve prospěch své role ve 
sféře soukromé.62 To pro narátorku 
platí bezezbytku; zaměstnání pro ni 
neznamenalo způsob realizace, ale 
zdroj příjmů. V té době však pro ni 
začalo mít další význam: socializační. 
Nabídlo jí kontakty, ale i morální oce-
nění, vázané na pocit pevné sociál ní 
identity pracujících.63 Pravděpodobně 
z tohoto důvodu pracovala ještě dlou-
ho poté, co mohla v roce 1976 odejít 
do důchodu. V zaměstnání (alespoň 
na částečný úvazek) zůstala až do 
roku 1992, tedy do svých sedmdesáti 
let. Navíc se realizovala v oblasti, kde 
rostl význam sociálního kapitálu 
(známosti, vzájemná výpomoc, nepe-
něžní reciprocita, kutilství) a tím se 
smazával rozdíl mezi soukromou 
a veřejnou sférou. Dobrým mezilid-
ským vztahům byla přikládána velká 
důležitost.64 V době shánění a front 
se tak stala významným činitelem ve 
výpomocném systému celé širší rodi-
ny. Brala si k sobě na prázdniny vnou-
čata, pekla dorty, vánočky a borův-
kové koláče a šila šatičky na panenky. 
Pro rodinu se stala nepostradatelným 
členem jak v rovině praktické pomo-
ci, tak jako bezpodmínečně milující 
„nejlepší babička“.

Úvaha na závěr 

Subjektivní „realita“ výše prezento-
vaného osudu jedné ženy ve 20. sto-
letí, vystavěná na základě biografie 
narátorky, vytváří z  jejího života 
„neopakovatelný“ a tedy i obtížně 
zobecnitelný příběh. Stálí čtenáři 
Paměti a dějin v něm budou patrně 
postrádat pro tuto revue typická 
témata, odpovídající na otázky na-
rátorčiných postojů k událostem dějin 
20. století, ve smyslu jejich hodnoto-
vého uchopení – například k odsunu 
německého obyvatelstva, kolektivi-
zaci, rušení živností, událostem roku 
1968, Chartě 77 atd. Biografie však 
narátorku představuje jako ženu až 
důsledně apolitickou, jejíž život byl 
naplňován prací a starostmi o ro-
dinu, o příbuzné. Její lidský příběh 
svědčí o tom, že jen nemnohé z naší 
minulosti lze označit za plně typic-
ké či obecně platné. Přesto může mít 
význam při interpretaci minulosti, 
nejen pro poznávání historické pa-
měti. Lze jej, i pro jeho atypičnost, 
využít pro komparaci s jinými pří-
běhy. Metoda genderové analýzy má, 
jako ostatně každá jiná, své přednosti 
i meze. Představuje onu analytickou 
kategorii, díky níž si lze pokládat 
(a tedy i zodpovídat) velmi specific-
ké otázky, reflektující ne zcela běžná 
témata naší minulosti, našich životů. 
Příběh v paměti prožívané minulosti 
do této revue jistě také patří.65

56  HAVELKOVÁ, Hana: Demokracie pro muže a pro ženy. Filozofická reflexe. In: HAVELKOVÁ, Hana (ed.): Lidská práva, ženy a společnost. 
Evropské středisko UNESCO pro výchovu k lidským právům, Praha 1992, s. 81–91.

57  VODOCHODSKÝ, Ivan: Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 
2007, roč. 8, č. 2, s. 34–42. Viz http://www.genderonline.cz/uploads/dc5b8c7789b2fd34014cf6660ea88c7ab6db276e_patriarchat-na-
soc-zpusob.pdf  (citováno k 21. 11. 2013).

58  WAGNEROVÁ, Alena: Ženy socialisticky osvobozené, s. 8.
59  VODOCHODSKÝ, Ivan: Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu, s. 34–42.
60  ŠIKLOVÁ, Jiřina: O feminismu, women a gender studies u nás a na západě. In: Žena v dějinách Prahy. Sborník z konference Archivu  

hl. m. Prahy a Nadace pro Gender Studies 1993. Documenta Pragensia XIII, s. 23.
61  VODOCHODSKÝ, Ivan: Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu, s. 34–42.
62  HAVELKOVÁ, Hana: Demokracie pro muže a pro ženy (filozofická reflexe), s. 81–91.
63  KICZKOVÁ, Zuzana a kol.: Pamät žien, s. 82.
64  Tamtéž.
65  Tato studie byla napsána a upravena s ohledem na periodikum, v němž je otištěna. Její pozice: text vypracovaný na základě genderové 

analýzy, uzpůsobený však standardům revue Paměť a dějiny, nemusí uspokojit zastánce ani jednoho z uvedených přístupů.
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východiSka, teoRie, MetodoLogie 
Tento text vznikl jako orálně historická biografie* zpracovaná z aspektu gender. 
Pojem gender je v něm chápán ve smyslu sociálně utvářeného souboru vlast-
ností, chování, zájmů, vzhledu atd., jež jsou v určité společnosti spojovány 
s obrazem ženy nebo muže. Ženské a mužské charakteristiky nevyplývají pou-
ze z biologické přirozenosti, jsou spoluutvářeny společností prostřednictvím 
socializace jako reprodukovaný kulturní konstrukt. Fungování genderového 
systému je zajišťováno společenskou kontrolou pomocí perzekutivních mecha-
nismů; jimi může být jedinec vybočující z genderově „správné“ představy donu-
cen přizpůsobit se danému očekávání. Nicméně neplatí, že by člověk gendero-
vému systému cele podléhal; jeho jednání pouze není úplně libovolné 
a svobodné. Gender má ve většině společností organizační úlohu, to znamená, 
že sociální realita je konstruována podle dělení osob, činností, prostorů a dalších 
jevů na ženské a mužské. Některé skupiny jsou na základě genderového prin-
cipu (v kombinaci s jinými principy) zvýhodňovány nebo naopak znevýhodňo-
vány; to se podle genderového principu týká většinou žen.

Z vědeckého hlediska představuje gender v sociálních vědách jednu z ana-
lytických kategorií. Nezkoumá výlučně různé úrovně vztahů mezi ženami 
a muži, nýbrž celý společenský (mocenský) systém strukturovaný gendero-
vými vztahy. Vnímání genderového aspektu při výzkumu umožňuje hlubší 
analýzu sociální struktury a dynamiky (nejen genderové společnosti). Gen-
derově nahlížený výzkum má své místo ve všech vědeckých disciplínách, 
tedy i v historiografii. Podle vlivné myslitelky genderově pojímané historie, 
Joan Scott, je pohlaví jedním z (v historii) opakujících se odkazů, s jehož 
pomocí se koncipuje, legitimizuje a kritizuje politická moc. Genderově poja-
tá historiografie napomáhá odhalovat význam pohlaví a genderových skupin 
v minulosti, odkrývá variace rolí a sexuální symboliky v různých společnos-
tech a obdobích, umožňuje chápat jejich fungování. 

oRáLní hiStoRie 
Jedna z cest rehabilitujících individuální a subjektivní výpovědi o minulosti 
spočívá v metodě orální historie, považující sdělení jednotlivce za svébytnou 
poznávací hodnotu, již nezobecňuje, nýbrž analyzuje a představuje její indi-
viduální specifika. Vychází z předpokladu, že prožitky, názory a činy jednot-
livce neparticipujícího na moci nejsou méně významné než u osoby v mocen-
ském postavení. Cílem zkoumání tak často není objektivní skutečnost, ale 

obraz subjektivního prožitku dějin. Orální historie tedy umožňuje získat 
přístup k různým dimenzím životních souvislostí, jež jsou jinými metodami 
málo zachytitelné (detaily spojené s rodinným životem, zaměstnáním a volným 
časem). Propojovat veřejnou a domácí sféru života jedince je nezbytné. Mo-
derní člověk se, ať už má jakékoliv postavení nebo zaměstnání, nachází v obou 
sférách. Jeho život je ovlivněn jak soukromými, tak společenskými či politic-
kými podmínkami; ty mu neumožňují plně realizovat svá rozhodnutí.

Orální historie nepracuje s životním příběhem jedince, ale s jeho vyprá-
věným životním příběhem – biografií: ta vzniká z perspektivy současné ži-
votní situace narátora/ky a je zpětným pohledem na minulost. Narátor/ka 
znovu vytváří příběh o minulosti; jeho/její zkušenost není ovlivněna pouze 
fakty, ale i individuálním vnímáním a prožitkem událostí, současnou inter-
pretací a přítomným významem. Oni vybírají (vědomě i nevědomě), o čem 
budou mluvit, jaké aspekty skutečnosti zdůrazní a jaké potlačí. Změny vy-
cházejí z jejich snahy utřídit si život, dát mu smysl, ale i z toho, že sami na-
rátoři jsou ovlivněni například mediálními obrazy a předpokladem toho, co 
a v jaké podobě chce tazatel/ka slyšet. Z biografie lze vyčíst konkrétní způsob 
socializace a institucionalizace jedince v moderní společnosti. 

Metoda orální historie je (zdánlivě) již dostatečně známá, používaná a osvo-
jená, nutno ovšem zdůraznit, že jejím výsledkem je narativní biografie, průřez 
subjektivity a sociální reality, již je nutné považovat za pramen, za výsledek 
práce. S tímto pramenem je pak třeba s pomocí dalších metod pracovat, v pří-
padě této studie se tak děje prostřednictvím analýzy vypracované z gendero-
vé perspektivy. Při analýze vyprávěné biografie se musí dbát na obsahovou 
i formální stránku rozhovoru a jednotlivých témat; důraz, rozsah a pořadí, 
v jakém bylo o tématech hovořeno, umožňují zjistit jejich význam a funkci 
v životě narátora/ky. Osobní příběh je však mnohonásobně konstruován. 
Narátor/ka nejprve událost prožije, následně konstruuje příběh ve svých 
vzpomínkách a znovu ho sestrojuje jako vyprávěný, vyřčený příběh. Další 
konstrukce vychází z toho, co „slyší“ badatel/ka. Výsledek je ovlivněn nará-
torem/kou i badatelem/kou. Interpretaci se nelze vyhnout i proto, že vývoj 
vzorců chování, předávaných ve společnosti jako uznávané a žádoucí návody 
k řešení konkrétních situací, se vždy opožďoval za společenskými změnami. 
Sociální vývoj se odehrává v dlouhodobých perspektivách, tradiční mecha-
nismy a jevy typické pro 19. století – alespoň v některých společenských 
vrstvách – přetrvávaly až do 20. století.

* Biografie je průřezem mezi subjektivním prožitkem jedince (zaznamenaným formou jazykové výpovědi) a sociální realitou. Nezaznamenává pouhá fakta 
o prožitém životě: tematizuje životní události na základě osobního stanoviska narátora/ky k jemu/jí samému/samé a k okolí, světu. Vyprávěná biografie 
vzniká z perspektivy současné životní situace narátora/ky, je zpětným pohledem na minulost, znovuvytvořeným příběhem, jehož percepce není konstruová-
na pouze fakty, nýbrž jeho individuálním vnímáním, subjektivním prožitím, současnou interpretací a soudobě připisovaným významem.

Ukázka několika knih k problematice gender a orální historie, z nichž bylo čerpáno při přípravě tohoto článku                  Foto: archiv autorky
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