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ŽENA V OSTRAVSKÉM REGIONÁLNÍM TISKU V LETECH 1948-1958 A REFLEXE SKUTEČNOSTI 

 

Tento příspěvek se pokusí nastínit obraz některých sfér života ženské části populace ostravského 

regionu v letech 1948 – 1958 a to ze dvou pohledů: z pohledu dobového ostravského tisku a z pohledu svědectví 

pamětnic, žijících v časovém rozmezí let 1948 – 1958 na Ostravsku. Metodou komparace dobového tisku 

s pamětmi se příspěvek pokusí představit některé ze sfér života ženy 50. let, jak jej prezentoval společnosti 

dobový ostravský regionální tisk. Obraz „nové“ socialistické ženy tvořený tištěným médiem je v příspěvku 

konfrontován svědectvími pamětnic s důrazem na autenticitu tří vybraných sfér ženina života, kterým ostravský 

regionální tisk věnoval zvlášť velkou pozornost.  

Během krátkého zakladatelského období totalitního režimu v letech 1948 – 1954 byl jasně nastíněn 

nový politický kurz, který ovlivnil všechny sféry lidského života občanů poúnorového Československa. Přeměna 

politicko-společenského uspořádání se dotýkala všech sociálních vrstev, nový myšlenkový svět komunistické 

ideologie zasáhl jak jedince, tak i celé organizace, přičemž marxismus-leninismus se stal oficiálním 

ideologickým směrem. Jednou z původních myšlenek marxismu bylo osvobození obyvatelstva od nerovnosti, 

tzn. všechny doposud utlačované skupiny obyvatelstva, ženy nevyjímaje, se měly emancipovat a tím přispět k 

celkové rovnosti v celé společnosti. Někteří lidé, zejména ti v dřívějších dobách znevýhodněni, přijali nový 

režim v naději na zlepšení svých životních podmínek, někteří se s ním nemohli ztotožnit. Jiní jej vnímali jako 

nové politické uspořádání, jehož politické cíle a zájmy však působily natolik abstraktně, že se zaměřili zejména 

na své vlastní problémy a každodenní život. Mnohé z propagovaných stanovisek ani nevnímali tak, jak to bylo 

vyžadováno ze strany KSČ.  

Obyvatelé poválečného Československa toužili po zařazení se do běžného života, mezi lidmi zavládla 

euforie z míru. Lidé pomáhali se stavbou budov, s odklízením poválečných škod, se zakládáním škol a školek 

pro děti, zdravotních zařízení i s obnovováním průmyslu. Chuť k práci jim nechyběla, vše dělali totiž sami pro 

sebe, své děti a těšili se na brzký návrat k normálnímu životu. Lidé věřili sami v sebe, přesto se stát různými 

způsoby snažil podstrčit občanům i víru v Sovětský svaz a marxistickou ideologii prostřednictvím silné 

propagandy v tisku, na pracovištích i v ostatních sférách veřejného života. Zpočátku Komunisté nabízeli lidem 

ve shodě právě to, co potřebovali, brzy však šlo o pokus ovládnout jednání a myšlení člověka.1   

Ostravsko se stalo specifickým regionem poválečného a poúnorového Československa pro svou 

orientaci na těžký průmysl, což se též odráželo v charakteru života zdejších obyvatel. Obnovu průmyslu a 

hospodářský rozvoj regionu denně zviditelňoval kromě závodních novin i ostravský deník Nová Svoboda, který 

začal informovat taktéž o důležité roli žen při budování socialismu – nejčastěji ve spojení se zapojením žen do 

pracovního procesu či mateřstvím a rodinou. 

 

 

 

                                                           
1
 Jeřábková, J. Kulturní život, využití volného času, stravování a odívání Ostravanů v letech 1945 – 1953. In: Ostrava: Příspěvky k dějinám a 

současnosti Ostravy a Ostravska 23. Šenov u Ostravy: Tilia, 2007. 
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ŽENA A PRÁCE 

 

Po válce byla pozornost věnována především ekonomickému rozvoji země a již v říjnu 1945 byl vydán 

dekret č. 88/1945 Sb. o všeobecné pracovní povinnosti. O podobě ženské participace na trhu práce v poválečném 

období pak intenzívně diskutovala Národní fronta žen.  Komunistky podporovaly nábor žen do průmyslu, 

zatímco sociální demokratky chtěly raději počkat s masovou účastí žen na trhu práce, dokud stát vybuduje 

patřičné sociální standardy. Lidovkyně se obávaly toho, že výdělečná práce žen povede k populačnímu poklesu a 

bude na úkor rodiny a dětí. Národní socialistky u žen upřednostňovaly práci ve školství, zdravotnických a 

sociálních službách. Pomoc ženám sliboval Košický národní program vybudováním služeb péče o děti a 

domácnost, které však byly v poválečných letech zaváděny spíše svépomocí žen a mnohé z těchto iniciativ 

nedospěly ke zdárnému konci.2  

 V roce 1949 byla schválena koncepce výstavby socialismu, která orientovala československé 

hospodářství především na výstavbu těžkého průmyslu. Po válce získala Ostrava mnoho finančních prostředků 

určených k obnovení průmyslu, s tím následně souvisela i výstavba bytů pro horníky, hutníky a dělnictvo, které 

přicházelo za prací do zdejšího průmyslu.3 Každý občan schopný práce měl povinnost pracovat. Nutná 

participace žen na pracovním procesu byla zdůvodňována jednak potřebou zaplnit méně náročná pracovní místa 

ženami, aby tak umožnily mužům přechod do prioritně upřednostňovaných odvětví, jednak také emancipací žen 

vedoucí k jejich ekonomické nezávislosti na muži. 

Do popředí zájmu tisku se dostala venkovská žena pracující v zemědělských družstvech, zejména 

v hospodářských nebo mlékařských, jejíž úlohou mělo být zvláště zajištění výživy národa s důrazem na zvládnutí 

všech sezónních zemědělských prací. Také od ženy žijící ve městě se očekával její podíl na budování socialismu. 

Velkým tématem se již v roce 1948 stala otázka ženských povolání. Regionální tisk odsunul zájem o klasické 

ženské profese jako kadeřnice, modistka či prodavačka pod záminkou, že přinášely pracovní možnosti a 

uplatnění jen zlomku žen, a do popředí se dostávala diskuse o jejich potřebnosti zejména v lehkém průmyslu a 

odvětvích s ním souvisejících. Potřeba ženské pracovní síly byla propagována velmi silně zvláště v počátcích 50. 

let, tisk se však zmiňoval také o nepřipravenosti ze strany podniků ženy zaměstnávat.4  Přesto se ženám otevřely 

brány nových profesních možností, které jsou svědectvím snahy o změnu profesní struktury žen. Postupem času 

byly zastoupeny i v těžkém průmyslu. V první fázi šlo především o to, vylákat ženy z domácností či 

z pracovních pozic, které nebyly státem pokládány za prioritní.5 Ostravačky povýšil tisk na vzor ostatním ženám, 

jelikož „pochopily novou náplň socialistické práce“.6                    

S pracovní příležitostí na Ostravsku souvisí v prvé řadě příchod množství zájemců o práci. Z deseti 

dotazovaných žen žijících v Ostravě mezi léty 1948 – 1958 se jich šest do Ostravy během tohoto časového 

období přistěhovalo z jiných měst právě z důvodu pracovní příležitosti nebo sňatku s mužem pocházejícím 

                                                           
2Hašková, H. [online] Doma, v jeslích nebo ve školce? www.genderonline.cz [Citace: 20. května 2009.], přístupné na 
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3 Jiřík, K. (red.) Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfing, 1993, s. 364. 
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5
 Havelková, B. Pracovní právo In: Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) Komunistické právo v Československu. Dějiny bezpráví. 
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z Ostravy a zde také zaměstnaným. S tímto fenoménem, kdy lidé motivování pracovní příležitostí, dobrým 

výdělkem a vidinou získání bytu přicházeli z různých koutů republiky, se Ostrava těžko vyrovnávala. Počet 

obyvatel se významně zvyšoval, ubytovací podmínky ve městě však byly velmi špatné. Byty byly poškozeny 

v důsledku válečných událostí, také jejich počet byl nedostatečný a vybavenost neodpovídala potřebám 

obyvatel.7 Téměř všechny dotazované ženy a jejich rodiny prožily etapu provizorního bydlení, která trvala i 

několik let, zejména v poválečném období a na počátku 50. let. Ostravské rodačky situaci řešily společným 

bydlením s rodiči. Ženám, které do Ostravy přišly se svými rodinami za prací z jiných měst, většinou nezbývalo 

než se několik měsíců tísnit v jediném bytě spolu s dalšími rodinami, například ve dvouletkách v Porubě či jižní 

části města, které byly postaveny již v letech 1946-1948 nebo ve starší zástavbě ve Vítkovicích, v Mariánských 

Horách apod.8 Nezřídka tak obývala celá rodina pouze jeden z pokojů včetně kuchyně: „Když jsem byla v jiném 

stavu, v tom jako hned z jara v tom padesátém čtvrtém, měli jsme žádost na byt a to bylo v Porubě, akorát to 

nebyl ani Oblouk ani Nábřeží, to nic nebylo, jenom ty dvouletky, pětiletky byly a Dělnická a tak.  Tak jak se 

dostavoval L-blok, ten se stavěl prvně a pak teprve se stavěl Oblouk. My jsme bydleli ve dvouletce a to jsme 

bydlely tři rodiny v jednom bytě, byl to dvoupokojovej byt. Tak jsme bydleli asi deset měsíců. My jsme bydleli 

v kuchyni. Ty Muchovi bydleli v obýváku a Loučkovi bydleli v ložnici. To bylo hrozný. Tak my jsme se shodli, ale 

všichni chodili přes nás, přes tu kuchyň, že? Tak jako, naši, když sem přijeli, tak maminka myslela, že ji raní 

mrtvice. Ona mi říkala: Mařenko, pojeď dom. Ale já už jsem byla v jiným stavu, podruhý, tak jsem říkala 

nepojedu a už brzo dostanem ten nový byt. A dostali jsme ho začátkem října a koncem října jsme se stěhovali 

z Třebíče sem a já dvacátého třetího listopadu jsem rodila. (…) My když jsme přišli, to bylo strašnýho něco, na 

to nezapomenu. Tam Vám byly matrace, a jak jsme šli spát, Pepík spal mezi náma. Cosi nás štípalo. Jéžiš, to 

Vám byly blošstky, stínky, to je ve starejch, ve dřevěch a matracích a to Vám štípe jak potvora. Můj otevřel okno 

a ty matrace lítaly ven. Teď jsme to umyli a ještě jsme to polili voctem a tak se žilo. Tam jsme bydleli deset 

měsíců a pak jsme dostali na tom L- bloku byt.“9  

Své zázemí nacházely příchozí také v domovech žen, ubytovnách a ubikacích VŽKG, v nichž se 

potýkaly s nevhodnými podmínkami společného bydlení. Tisk uvádí, že v prostoru 10 x 6m se společně mělo 

tísnit až 50 žen z různých závodů VŽKG. Na ubytovnách netekla teplá voda, ženy se potýkaly s nedostatkem 

úložného prostoru, což znamenalo, že se například jídlo, nádobí i oblečení nacházely ve stejné místnosti 

pohromadě. Vzhledem k třísměnnému provozu docházelo ke vzájemnému rušení se ze spánku,vdané ženy si 

stěžovaly na malý prostor prádelen nebo nemožnost nechat si prádlo vyprat v závodní prádelně.10  

Také funkcionáři pronajímali rodinám pokoje svého bytu nebo vilky. Jindy si partner svou ženu přivedl 

do bytu svých rodičů, kteří žili i ve starých činžovních nebo pavlačových domech. Provizornost bydlení 

spočívala jak v nedostatečném životním prostoru a soukromí, tak také ve vybavenosti bytu a nehygienických 

podmínkách. Potomci spávali v kočárcích, dokud to bylo možné. Manželé nemívali k dispozici vlastní 

manželskou postel, v jednom případě dokonce pamětnice uvádí, že rodiče spávali na jedné půlce postele a 

novomanželé na druhé polovině.11 Sociální vybavení dělalo těžkou hlavu nejedné rodině. Toaleta se nacházela 

často na dvorcích, nebo ji využívalo více nájemníků například v pavlačových domech. V koloniích a ve starých 
                                                           
7 Ryšavý, Zdeněk. Sociologický výzkum města Ostravy, sv. 45. Prostorové uspořádání ostravské vybavenosti. II. díl. Praha: VÚVA /Ostrava: 
ÚHA, 1971. AMO, sign. B 1180/36 
8 tamtéž 
9 Rozhovor s pamětnicí Marií J.  
10 Větší péči pracujícím ženám ve VŽKG. In: Nová svoboda, 24. 1. 1953. č. 20, s. 3. 
11 Rozhovor s pamětnicí Otýlií D.  
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činžovních domech chyběly koupelny, vodu bylo někdy nutné nosit ze studní. Ohřívání vody na vařičích s sebou 

přinášelo další komplikace, zejména pokud šlo o osobní hygienu. Pokoj vyhrazený mnohdy celé rodině někdy 

nedisponoval ústředním topením ani kamny. Rodiny musely trpělivě čekat na vystavění nových bytů a jejich 

přidělení podnikem: „Za čtyři a půl roku jsme dostali byt. (…) My jsme na ten byt čekali tak dlouho, ale bývali 

jsme u manželovy maminky, ale v kolonii na tom Vítězném únoru a to byla jen světnice a kuchyň. Tchýně tam 

bývala s náma. (…) V té kolonii byly takové pavlače, tchýně měla poslední dveře do bytu, ale měla tam blízko 

záchod, koupelnu žádnou. Manžel se sprchoval tam a já ve Vítkovicích.“12 Některá řešení nevlídné situace 

bydlení byla skutečně vynalézavá: „To bylo lehké, protože u prodejen obuvi vždycky byl byt pro vedoucí. 

Vždycky to bylo z té Baťovy prodejny už tak stavěné, že tam prostě vždycky byl byt. (…)Manžel požádal o 

prodejnu, protože jsme neměli kde bydlet. No tak jsme šli. Prvně jsme bydleli v Čechách, v Kopistech u Mostu, 

v Příboru, v Novém Jičíně. Vystřídali jsme toho dost. V Kunčicích u Ostravy tam byl takový domek, dole byla 

prodejna a nahoře byl byt. To jsme tam měli kuchyň, ložnici a ještě jeden menší pokoj. Ten byt nebyl velký. 

V Novém Jičíně jsme měli nádherný byt, obrovský. To jak kde. Ve velkých městech to bylo jinak, na těch malých 

místech to byly menší domky s tou prodejnou.“13  

Přelom poloviny 50. let se stal rodinám příznivějším obdobím. Pomalu se mohly začít stěhovat do nové 

zástavby například v Ostravě-Přívoze nebo Ostravě-Porubě apod. Stěhováním do nové zástavby se ženám 

dostalo lepších podmínek pro udržování chodu domácnosti a celá rodina získala důstojnější podmínky 

společného bydlení: „Když jsme dostali byt v Porubě, tak můj tatínek byl tak na to hrdý a šťastný, že známému 

říkal: Pojď se podívat, jak mají byt krásný. Hlavně, že jsme tam měli koupelnu…“.14 

Lidé se v nových bytech těšili z vykachlíčkovaných koupelen, toalet, parket, bojleru, ústředního topení, 

součástí nových domů se stávala také prádelna. Když lidé získali byty s kuchyněmi, koupelnami a sociálním 

zařízením, byl to významný krok v kultuře bydlení. Byty byly většinou přidělovány žadatelům národními výbory 

nebo zaměstnancům národními podniky a závody, v nichž pracovali. Co se týká dělby práce, v nové zástavbě 

získal muž více volného času, neboť mu odpadly starosti spojené s životem v kolonii nebo ve starých činžovních 

domech jako například štípání dřeva, skládání uhlí a topení a všeho, co se týkalo údržby domu. Zajímavostí 

vztahující se k městu Ostrava je také spojení některých lokalit s určitou socioprofesní skupinou: Dostali jsme 

z národního výboru byt, takový…on byl jako z práce, od policajtů, víte? To byly byty kdysi, jak se říkalo 

pendrekárny, naproti Čapkárně tam byly ty policejní baráky. Tam bydleli samí policajti.“ 15 „Tam kolem radnice, 

to jsou moderní domy. No tak tam bydleli pánové.16 Pamětnice Vlasta L. zase vzpomíná na Přívoz: „Jak já si 

pamatuju(…)jak je kino Odeon, teďka tam jsou Vietnamci, tam bývali samí doktoři.“ 17 

Vzhledem k potřebě vysokého pracovního nasazení se uvažovalo o účinnějších formách mzdové 

regulace. V roce 1951 byla mzdová politika svěřena do péče Státní mzdové komise, jejímž předsedou se stal 

Antonín Zápotocký. Pro odměňování dělníků v průmyslu se zaváděla osmitřídní mzdovětarifní soustava, od roku 

1951 to byl hromadný přechod k úkolové mzdě a postupně ke mzdovým fondům. Vedoucí orgány očekávaly 

                                                           
12 Rozhovor s pamětnicí Zdenkou B.  
13 Rozhovor s pamětnicí Věrou V.  
14 Rozhovor s pamětnicí Otýlií D. 
15 Rozhovor s pamětnicí Františkou B. 
16 Známou ulicí, v níž bydlely rodiny funkcionářů a předních úředníků je ulice „Na Desátém“. 
17 Rozhovor s pamětnicí Vlastou L. 
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zvýšení výkonnosti od přechodu na úkolovou mzdu vázanou na pracovní normy.18 Zejména ženy bez vyššího 

vzdělání se uplatňovaly ve výrobě, která skýtala možnost lepšího výdělku právě díky tzv. úkolovým akcím. Výše 

výdělku závisela na náročnosti vykonávané práce, na typu pracovních směn - noční směny a práce o svátcích 

byly finančně ohodnoceny lépe, dalším faktorem ovlivňujícím výši výdělku byla práce s různě náročnými stroji 

ve výrobě apod.: „V Ostravě, to jsem se dostala do Vítkovických železáren, do výroby přímo jsem se dostala. (…) 

Jak jsem dělala ještě v té šroubárně na ty směny, tak to byly ty noční směny víc placené a třeba na frézky anebo 

záleží, na který stroj Vás dal, tak já jsem někdy dostávala aj deset tisíc a to byly už krásné peníze. No ale to bylo 

jenom v té šroubárně, ale kdežto jak jsem přišla do toho skladu, tak tam jsme měli hodinovou mzdu.“19 Zejména 

mladé ženy přicházely z malých měst a vesnic do průmyslové oblasti, aby se vymanily z tradičních 

nevýdělečných povolání. Inzerce Vítkovických železáren lákaly ženy, které již nebavilo živit se jako kadeřnice 

či švadleny a nabízely jim pracovní místa v závodech stejně jako potřebná školení, která by je připravila na 

povolání soustružnice nebo kvalifikované pracovnice obráběcích strojů.20  

Na Ostravsku se konaly náborové akce, pořádané jak závody a národními podniky, tak také ženskou 

organizací Čs. svaz žen. Hromadné nábory byly do počátku 50. let organizovány velmi chaoticky. Náboroví 

pracovníci se rozjížděli do ostatních okresů a krajů, kde se pokoušeli získat navzdory potřebám tamních podniků 

nové pracovní síly. V roce 1951 byla však organizace náborů centralizována vládním nařízením č. 128/1951 o 

organizaci náboru pracovních sil a za účasti státních orgánů byli získáváni pracovníci pro doly, hutě a 

stavebnictví, protože mládež ani další brigádníci nepokrývali dostatečně potřebu pracovní síly. Nařízením vlády 

mělo zamezit také vysoké fluktuaci pracovní síly.21 Ta byla získávána i formou celostátních akcí jakými byly 

například „Muži do výroby“ nebo „ Administrativa na pomoc výrobě“ v roce 1951.22 

Regionální tisk kladl důraz na agitaci v oblasti zaměstnanosti ženských pracovních sil. Z plakátů, novin 

i městských ulic23 byly ženy vybízeny k nástupu do pracovního procesu. Představa pracující ženy platila 

v mínění téměř všech dotazovaných pamětnic za přirozený jev:„To bylo považováno za hanbu nebo málem za 

zločin, když žena nešla do práce, byla vnímána jako příživnice … Moje švagrová nepracovala, odolala, asi se 

cítila…“.24 Jiné poměry panovaly v menších městech a na vesnicích, kde zejména kvůli nedostatečnému počtu 

jeslí a školek zůstávaly ženy doma s dětmi. Také manželky havířů žijící v koloniích zůstávaly v domácnosti, 

jelikož starost o její chod byl v koloniích mnohem náročnější než u nové zástavby. Jedna skupina žen se však 

tolerance ze strany tisku nedočkala, a sice manželky funkcionářů. Mínění pamětnic se v tomto bodě různí: „Ony 

nezůstávaly doma, to není pravda…. Ony většinou byly zaměstnané, sice v různých takových službách jako jsou 

sociální, v kultuře, málokdy byly doma.“.25 Pamětnice Klára P. naopak vzpomíná: „To můžu říct, že když jsem 

dělala rozpočtářku, měla jsem okna směrem na Ostravici a tam byl prostě takový chodník, a to jsem vždycky byla 

nešťastná, protože po tom chodníku chodily vždycky ženský se psama a to byly opravdu z toho, protože tam za 

radnicí, za tím parkem měli funkcionáři komunističtí byty (…) A protože oni chodívali se psama na procházky a 

                                                           
18 Kalinová, L. Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia. s. 161. 
19 Rozhovor s pamětnicí Zdenkou B. 
20 Milá děvčata. In: Nová svoboda, 4. 7. 1948, č. 158, s. 6. 
21

 Žáková, J. Historické proměny nezaměstnanosti. [online] Diplomová práce, Olomouc: 2010, s. 40. [citace 17.6. 2011] Elektronicky 

dostupné na http://theses.cz/id/cy8hrk/84037-583167715.pdf  
22 Frýdlová, P. Ženská vydrží víc než člověk. Dvacáté století v životních příbězích deseti žen, s. 67.  
23 Pamětnice Zdenka B. si vzpomíná na expozici soustruhů a brusek zřízených Vítkovickými železárnami na ulici Zámecká v Ostravě, která 
měla ženy získat pro práci ve Vítkovických železárnách.  
24 Rozhovor s pamětnicí Věrou V. 
25 Rozhovor s pamětnicí Zdenkou M.  
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to, tak jsem si říkala, že v důchodě nepůjdu nikdy do práce. Taky jsem nenastoupila, a že každý den se půjdu na 

hodinu projít. (…) To jsem skutečně jim záviděla, protože já jsem přišla domů s nákupem, nachystala jsem i jídlo 

na další den (…) Takže jsem jim opravdu záviděla peníze i čas.“26   

Na poli náborů pracovních sil působila také Rada žen, která sídlila v Ostravě na Tyršově ulici a 

zaměřovala se na velký nábor žen do zaměstnání a brigád. I její členky se zavazovaly k výpomoci na brigádách, 

při kterých například pomáhaly stavět jídelny, velkoprádelny a další zařízení v rámci družstva Osvobozená 

domácnost,27 jež mělo „pro své členky provozovat společné prádelny, mandly, správkárny prádla a punčoch, 

veřejné kuchyně, soustřeďovat pomocnice v domácnosti, ošetřovatelky do rodin nebo paní na hlídání (…) 

Nakonec byly zprovozněny pouze družstevní prádelny.“28 Tato myšlenka má své východisko v marx-leninské 

ideologii, podle které se žena může osvobodit jedině tehdy, nebudou-li ji ubíjet titěrné domácí práce.29 S touto 

ideou počítaly také teorie sociálních architektů. Již na počátku 30. let 20. století představil svou teorii o 

budoucích bytových možnostech teoretik umění a architektury Karel Teige. Ve své knize Nejmenší byt z roku 

1932 popisuje, že tradiční buržoazní rodina se rozpadne na emancipované jedince mužského nebo ženského 

pohlaví. Takoví lidé už nebudou chtít bydlet v rodinných domech nebo bytech pro celou rodinu, ale v koldomech 

s jednomístnými obytnými kabinami a kolektivizovanou obsluhou, tzn., že domácí starosti těchto jedinců by na 

sebe vzaly společné jídelny, prádelny, jesle a školky, doplněné čítárnami, kluby a dílnami pro amatérské umělce 

a kutily.30  

Těžkosti spatřovaly zaměstnankyně zejména v nedostatečném platovém ohodnocení, o němž se tisk 

nevyjadřoval vůbec, včetně rozdílu ve výši mzdy za stejně vykonanou práci u mužů a žen,31 dále v časové 

náročnosti povolání, v dosazování nekompetentních osob na vedoucí pozice nebo protekci: „Protože to bylo tak. 

Tehdy ty lidi, co bývali kapitalisté nebo buržuni nebo já nevím, tak jich dali pryč z těch vedoucích míst po tom 

čtyřicátém osmém a dávali na místa dělnické kádry…. Tak například můj přímý šéf, ten byl u dráhy dělník nebo 

já nevím, no a třeba dělal rok politickou školu a potom mu dali vedoucí místo. On se stal mojim šéfem, ale on 

neuměl ani dobře pravopis…To jsem měla dva takové šéfy. A ten druhý byl dokonce havíř. Měl půl roku nějakou 

politickou školu a ho udělali tím vedoucím kádrového. Mi to nevadilo, ale potom ten vedoucí pan byl též bývalý 

havíř, ten co mi ten plat nechtěl zvýšit. Víte, někdo byl třeba dělník, ale byl inteligentní. Třeba ten u dráhy byl 

dost inteligentní…Ale ten havíř neměl ani chování. On měl fakt havířské chování…hlavně ku těm inženýrům se 

nechoval inteligentně a ti to nesnášeli. Takže zas a on seděl se mnou, tak jsem slyšela. Měli k němu ironické 

poznámky, ty inženýři, ty inteligenti měli poznámky. No tak já jsem s tím nemohla nic dělat. To by mi 

nepomohlo.“32   

Ženy se většinou s těžkostmi smířily a nepřipouštěly si možnost progresivnějšího vyjednávání lepších 

podmínek v zaměstnání. Práce a péče o rodinu a domácnost je vytížila natolik, že si nezvyšovaly vzdělání nebo 

                                                           
26 Rozhovor s pamětnicí Klárou P. 
27 Rada žen otvírá svou závodní kuchyni. In: Nová svoboda, 15. 1.1950, č. 12, s. 4 
28 Hašková, H. Doma, v jeslích nebo ve školce? [online] www.genderonline.cz [Citace: 20. května 2009.] dostupné na 
http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008012704  
29 K. Marx-F. Engels-V. I. Lenin. Žena a spoločnosť. Pravda: Bratislava, 1973, s. 101.  
30 Švácha, R., Platovská, M. Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958  V. Praha: Academia, 2006. s. 62; podrobněji viz Teige, K. Nejmenší 
byt. Praha: Václav Petr, 1932.    
31 Tento nedostatek se nepodařilo vládnoucí komunistické straně odstranit i přesto, že již Košický vládní program z roku 1945 stanovil, že 

„pro ženy i mládež bude uplatněna zásada stejné mzdy za stejnou práci.“ In: Košický vládní program. www.moderni-dejiny.cz [citace: 20. 9. 

2009]. Přístupné na http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-kosicky-vladni-program-5-4-1945-126/ 
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kvalifikaci, díky které by měly větší možnost volby zaměstnání jako například někteří jejich manželé. Svou roli 

zde hráli také sňatek a založení rodiny, s nimiž bylo vzdělání odsunuto z žebříčku ženských priorit. Některé ženy 

ani nepociťovaly touhu po vzdělání či osvojení si některého z řemesel, jelikož je k tomu v rodině nikdo nevedl. 

V zaměstnání podstoupily většinou jen nutná školení, důležitá pro výkon práce. Během zaměstnání se vzdělávaly 

pouze ty, které v rámci své profese musely disponovat neustálým přehledem o nových událostech svého oboru.   

Celkově je však možné říci, že ženy provázela vlastnost, která jim pomohla smířit se nebo vyrovnat se 

s pracovní zátěží i péčí o rodinu a tou je přizpůsobivost. Tato vlastnost jim pomohla překonat různé překážky a 

navodit i pocit vlastní spokojenosti. Zároveň však neusilovaly o vyšší pozice v zaměstnání. Většinou byly 

spokojené s tím, že měly příležitost pracovat a uplatnit se, a to i přes náročnost zaměstnání a péče o rodinu a 

domácnost. Nikdo je nemohl nařknout například z příživnictví, které doba zatracovala. Získaly si tak své místo 

ve společnosti a určitou ekonomickou nezávislost, i když k uživení rodiny bylo zapotřebí i manželova platu.  

 

MATEŘSTVÍ A RODINA 

 

Při konfrontaci zpráv z tisku se vzpomínkami pamětnic vyvstávají zajímavé závěry i v oblasti mateřství a 

rodiny. Například téma sexuality bylo zcela tabuizováno a informace, kterými mladé ženy disponovaly, často 

platily za společenský mýtus mající s realitou pramálo společného: „Moje maminka mi vždycky poučovala: Od 

žádného chlapa si nenech strčit jazyk do pusy, bo bys měla dítě!“ 33  Sexualita či pohlavní styk platily za 

společenské tabu: „O intimních věcech se v rodinách nemluvilo a ve škole se to taky nevyučovalo tenkrát.“ 34 

Neinformovanost žen, zkreslená představa o manželství, ale též o těhotenství a porodu nebyly ničím 

neobvyklým. V tomto ohledu se tisk snažil vnést informovanost o průběhu těhotenství a porodu a o zdravotní 

péči. Ženy vstupovaly do manželství velmi mladé a po krátkém trvání vztahu: „Vzali jsme se po půlroční 

známosti. Chodili jsme spolu do školy. Chtěl se se mnou vyspat, tak já jsem řekla, že až budu vdaná. Tak mě 

odved a šli jsme na nejbližší termín v Brně. U nás to bylo jednoduché. Rozhodně to nebylo to, co je dneska. To je 

skutečně, abys s někým žila půl roku, no to vůbec, to každý žil jinde.“35  Sňatek se stal ženám do jisté míry 

zárukou, že nezůstanou bez finančních prostředků a samotné na výchovu dítěte.  

 Již Košický vládní program hlásal, že „v popředí sociální péče bude stát vydatná péče o matku a dítě“.  Ke 

zdravotní péči se vláda ustanovená po volbách v roce 1946 vyjádřila tak, že „bude kladen zvláštní zřetel na péči 

preventivní…Mimořádnou pozornost věnuje vláda péči o matku a dítě v nejširším slova smyslu. Všemi 

prostředky je potřeba snížit procento kojenecké úmrtnosti a podporovat opatření pro zvýšení populace.“36 

Zákonem o národním pojištění z roku 1948 byla ženám umožněna bezplatná lékařská pomoc a pomoc porodní 

asistentky, a to ústavní i mimoústavní. Zájem přesunout porody na půdu porodnice, a tím předejít častému úmrtí 

kojenců a matek, je v tisku patrný po celou dobu sledovaného období. Nabádání k pravidelným lékařským 

prohlídkám mělo své opodstatnění, jelikož mnohé z dotazovaných žen nechávaly svá těhotenství zcela v rukou 

matky přírody. Zejména v poválečném období a počátku padesátých let přetrvávala v povědomí společnosti 

tradice mimoústavního porodu: „Já jsem nebyla ani jednou na kontrole. To přišla porodní asistentka, odrodila a 

                                                           
33 Rozhovor s pamětnicí Otýlií D.  
34 Rozhovor s pamětnicí Drahomírou M.  
35 Rozhovor s pamětnicí Klárou P. 
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bylo to.“37 Publikace MuDr. Šticha uvádí, že procento hospitalizovaných porodů se zvýšilo z 30.9 % v roce 1946 

na 88.9% v roce 1958.38 

Velká pozornost byla soustředěna na předškolní péči o děti zaměstnaných matek, zvláště na mateřské školy, 

které na našem území začaly vznikat již v devatenáctém století a jejichž síť totalitní režim široce rozvinul.  

V počátcích socialismu vznikaly školky pro děti svépomocí. V 50. letech se počet jeslí, mateřských škol a družin 

zvyšoval, rozmístění školek však probíhalo nerovnoměrným způsobem, zvláště na vesnicích byl jejich počet 

nedostatečný. V 50. letech vznikla třetina školek přímo v závodech, a tam kde je závody nezřizovaly, přispívaly 

finanční částkou na jejich realizaci, aby tam mohly být umístěny děti jejich zaměstnanců. V budoucnu se měla 

dětská kolektivní zařízení nacházet v blízkosti bydliště, aby matky s dětmi nemusely podnikat dlouhé cesty.39 

Přestože měl stát zájem na zvyšování stavu populace a směřoval svou pozornost na sociální i zdravotní péči 

o matku a dítě, většina pamětnic nevnímala kroky sociální politiky za příliš významné z hlediska materiální 

podpory rodiny. Žádná z pamětnic neplánovala početí dítěte s pocitem, že se může spolehlivě opřít o sociální 

jistoty garantované státem. Přesto se nedá říci, že by mateřská dovolená neznamenala určitou sociální pomoc. 

Vysoce však byla matkami oceňována role babiček – spolupečovatelek, tam kde babička nebyla k dispozici, 

ocenily institucionální předškolní péči o děti.  

I přes propagandu velkorysé státní sociální politiky se hlavní zájem Komunistů upínal na pracovní 

povinnost všech práce schopných občanů včetně žen. To byl také důvod, proč měl stát zájem na převzetí péče o 

dítě a mládež, která nebyla vždy z hlediska organizačního dostatečně dobře promyšlena. Ukázalo se také, že 

některé druhy státní institucionální péče o dítě se nepříznivě podepisovaly na vývoji dítěte, zejména pokud jde o 

celotýdenní jesle. Jako reakce na negativní důsledky vyplývající ze zanechání dětí zejména v celotýdenních 

jeslích, tedy mimo domov od pondělního rána do pátečního večera vznikl v roce 1963 dokumentární film 

nazvaný Děti bez lásky, který byl na našem území nejprve zakázán. Kromě toho, že se u těchto dětí vyskytovala 

tzv. citová deprivace, trpěly také častým onemocněním, což mělo i neblahý vliv na zaměstnání matky kvůli její 

absenci v práci, čímž také trpěla pověst pracujících žen vzhledem k vysoké fluktuaci ženské pracovní síly.40 

Ve výchově kladly matky důraz na poslušnost, čestnost, slušnost, vzdělání, šetrný přístup k hospodaření s 

penězi a pravdomluvnost. Mateřství spjaté s výchovou dítěte se v tisku stalo jedním z nejvíce diskutovaných 

témat hned po požadavku začleňování žen do národního hospodářství.  Důraz byl kladen na harmonické soužití 

v rodině, od matek se očekávala uvědomělost ve výchově dětí i v péči o jejich zdraví.41 Komunisté apelovali na 

rodiče prostřednictvím tisku, aby zakládaly vícečetné rodiny,42 nezanedbávali výchovu, radili rodičům, jak 

správně dítě vychovávat a k čemu jej vést.43 Stát se stává „spoluvychovatelem“ dítěte, které mělo být vedeno k 

dobrému vztahu k práci, úctě k rodičům a uznávaní autority – státu.  

 

ŽENA A MÓDA 
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radikální socialismus v Československu IV. Praha: Dokořán/Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.  s. 95. 
43 Aby se žilo lépe a radostněji. In: Nová svoboda, 4. 1. 1948, č. 3, s. 8. 



[Zadejte text.] 
 

 

 Ačkoliv se tisk nejvíce staral o vytváření obrazu ženy pracující a matky, doplňovaly jej i další oblasti jejího 

života jako například role ženy-hospodyňky. Ještě lépe vypovídala o sepětí politického kurzu s kulturou a životy 

žen 50. let role módy. Periodikum Nová Svoboda hovořilo výjimečně k ženám i v jiných souvislostech než jen 

z hlediska práce a starosti o domácnost a dítě. Pravidelnou se však v roce 1948 stala nabídka různých oděvů jak 

pro dospělé ženy, tak pro dívky a děti v rámci příspěvků o módě.  Stejně jako u jiných témat i v tomto případě si 

nelze nepovšimnout srovnávání západního kapitalistického a východního pojímání módy, například když 

komunistický deník propagoval názor, že konečné směřování a pravá funkce oděvu tkví v jeho účelnosti na 

rozdíl od pojímání západní módy.44 K módě či návrhářství se na stránkách deníku přistupuje s ohledem na 

ekonomické náklady, přičemž nejdůležitější význam má funkčnost oděvu. Tak se s posměchem pohlíží například 

na francouzské modely, které hodnotí pro českou ženu jako naprosto nevhodné. Tomuto pojetí odpovídá také 

výrok: „A tak štěstí, že u nás nemáme žádné fabrikanty a módní krále, ale že naopak – znárodněný oděvní 

průmysl a čeští tvůrci módy nás oblékají vkusně a jednoduše“.45  

Textilní materiál chyběl ještě dlouho po válce, proto se regulovala spotřeba přídělovým hospodářstvím, 

které poskytovalo měsíčně pouze omezený počet bodů na nákup určitého zboží. Textilní zboží se dělilo na 

vázané a volné, přičemž vázané bylo k dostání na tzv. šatenky, odběrné poukazy a zvláštní poukazy na textilní 

zboží.46 O plynulé zásobování se staral znárodněný podnik Oděvní tvorba (po reorganizaci Ústav bytové a 

oděvní kultury).47 Vzhledem k omezené nabídce oblečení se často v deníku dostávalo na rady ženám, aby si šaty 

ušily nebo přešily ze starších kousků. „Jednou mi dokonce švadlena ušila šaty z plínek! To byla ta hladká 

plínovina. Tak jsem koupila šest plínek a měla jsem zvonovou sukni, živůtek s širšími ramínky, na sukni mi našila 

červený lem, měla jsem k tomu bolerko, které mi olemovala taky červeným lemem a našila červené knoflíčky.“48 

Starší šaty se zachraňovaly přešíváním a doplétáním dílů, totéž platilo pro sukně či halenky.49 A tak se stávalo, 

že s dítětem nebo mladou slečnou rostly i šaty.   

K těmto účelům sloužily střihy, které dodávala služba Naše žena se sídlem v Praze a Nová svoboda 

otiskla vždy několik variant možných střihů. Tato služba dodávala střihy na oděvy dámské i dětské. Naše žena 

tak nabízela střihy na dětská pyžama, zástěry pro hospodyně, sukně, šaty, kabátky apod. Umělecká hodnota 

módního oděvu musela splňovat požadavky pro každodenní užívání.  

Aby vzhled šatů nezklamal v žádné situaci, hlavní důraz byl kladen na jednoduchost a pečlivou údržbu 

šatů jakož i na dojem zánovnosti a v neposlední řadě na ušití. Vesměs byly modely navrhovány tak, aby 

podtrhávaly ženinu štíhlou postavu. Žena si mohla vybrat mezi střižením laděným elegantně, ležérně nebo 

luxusnějším vzhledem.  

Nároky na ženu v možnostech oblékání byly vcelku vysoké, vzhledem k tomu, že si šaty musela ušít 

většinou sama a disponovat tak zručností a fantazií a schopností poprat se s nedostatkem textilní látky. Odměnou 

jí měla být radost z vykonané práce a dobře ušité oděvy. Správné maminky měly umět vykouzlit pro své dcery i 

ze starších, již těsných a krátkých šatů zcela nové. Sukně bylo možné například prodloužit nějakým pruhem 
                                                           
44 Dlouhé sukně. In: Nová svoboda, 4. 4. 1948, č. s. 7. 
45 Paní móda v koncích. In: Nová svoboda, 17. 10. 1948, č. 249, s. 7. 
46 Jeřábková, J. Kulturní život, využití volného času, stravování a odívání Ostravanů v letech 1945-1953. In: Ostrava: Příspěvky k dějinám a 
současnosti Ostravy a Ostravska 23. Šenov u Ostravy: Tilia, 2007. s. 390. 
47 Tamtéž, s. 393. 
48 Rozhovor s pamětnicí Drahomírou M. 
49 Zachraňujeme starší šaty připlétáním. In: Nová svoboda, 15. 2. 1948, č. 39, s. 8. 
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látky a došít na ně nebo halenky různé kapsičky, límečky apod. Kromě šití se ženy mohly věnovat pletení nebo 

háčkování. V Nové svobodě bylo možné najít i „recept“ na to, jak si uplést například teplé spodní prádlo.50  

Zvlášť oceňován se stal v periodiku oděv účelný, pohodlný pro nošení do práce a oblékající se rychle. 

Správný oděv - například sukně měla vzít v úvahu také materiál, nejlépe nemačkavý, neměly chybět kapsy, do 

kterých by bylo možné schovat drobnosti a zejména oděv neměl narušit nic z ženskosti a ladné linie, délka 

rukávů halenek měla být přizpůsobena denním činnostem apod.51 Rady v oblasti odívání byly směřovány na 

praktické využití a možnost co největšího užití kombinací při ne mnoha kusech. Rady směřovaly i k tomu, jak 

docílit doplňkem elegantního dojmu, zkrátka ženin um se měl projevit zejména ve zručnosti a fantazii. Elegance, 

vkus a účelnost se staly vůdčími myšlenkami české módy.52 Z materiálů se doporučovala většinou vlna pro zimní 

sezónu, umělé hedvábí a plátno pro letní měsíce. Pokud si žena nestihla opravit šaty sama,53 mohla jít ke 

švadleně.54 Obuv, punčochy, kabelky či rukavice prodávaly prodejny Jas, látky šátky, kapesníky, pulovry, 

prádlo, punčochy, vesty či šály si mohly ženy zakoupit v prodejně Tep.  

 Nespokojenost žen kvůli nedostatku textilu se dostala i do Nové svobody, autorka jednoho z článků 

přiznává oprávněnost nářků, ale zároveň, tak jak je to v tomto deníku charakteristické, požaduje po ženách 

trpělivost, pracovitost a k úniku od problému využívá návratu do nedávných dnů válek, kterým vládla naprostá 

bída.55  

 Móda se stala důležitou součástí života žen. V Ostravě k tomu účelu sloužila například Hlavní třída56 

v Ostravě-Porubě. Ženy se oblékaly do elegantních kostýmků, klobouků a obuvi a nalíčené a upravené si vyšly 

na procházku po této promenádě. Jednalo se o životní styl žen, které se chtěly v pěkném oblečení cítit žensky a 

elegantně. Dnes pamětnice s lítostí sleduje proměnu této promenády, dříve určené k procházkám, na chodník 

užívaný zejména „inline-bruslaři“ a chodci, kteří vyráží na procházku ve sportovním a pohodlném oblečení, a 

kteří si již nezakládají na elegantním vzhledu, jak tomu bylo v 50. letech.57   

 V 50. letech se již periodikum nevěnuje ženské módě, jak tomu bylo v roce 1948. Ta probíhala v tisku 

ve znamení práce, jen několik příspěvků se týkalo informativních zpráv o konaných módních přehlídkách. Navíc 

zpočátku 50. let byly příspěvky redukovány na netolerantní názory vůči módě západní. Žena v Nové svobodě 

v následujícím období zanikla v davu pracujících žen v montérkách nebo jiném pracovním oděvu. Ke zprávám o 

módě se deník vrátil až v roce 1957 a částečně v roce 1958. V druhé polovině 50. let přinášel návrhy od návrhářů 

z NDR a psal také o módních veletrzích a přehlídkách, jichž se zúčastňovaly i západní státy. Je tu patrný posun, 

pokud jde o hodnocení modelů, které se stává tolerantnější. Na stránkách se již objevily fotografie oděvních 

modelů namísto kreslených variant. Vedle střihů na šaty se v druhé polovině 50. let představovaly modely oděvů 

již hotových, například oděvy značky Jitex. Deník informoval také o přehlídkách konaných v obchodním domě 

                                                           
50 Pro chladné dny… In: Nová svoboda, 10. 10. 1948, č. 242, s. 7.  
51 Dlouhé sukně. In: Nová svoboda, 4. 4. 1947, č. 82, s. 7. 
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57 Vzpomínky pamětnice Kláry P. žijící v Ostravě-Porubě.  
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Textilia v Ostravě nebo o módních přehlídkách pro veřejnost, které pořádaly místní výbory žen v závodních 

hotelech apod.58 

ZÁVĚR 

Životy žen, zejména dělnického původu, získaly v poválečném období nový rozměr zejména díky 

výdělečné činnosti. Měly možnost zapojit se do ekonomické aktivity a jejich potřebnost neustále propagoval tisk. 

Ženy byly motivovány finančním výdělkem, díky kterému se mohly stát na manželovi méně závislé, než jak 

tomu bylo dříve, a dosáhnout tak emancipace, která měla ve svém důsledku znamenat emancipaci celé 

socialistické společnosti. Pracovní příležitost byla ženami vnímána velmi pozitivně. Obzvlášť, když společnost 

zatracovala zahálku a příživnictví. Kromě toho, že se jejich nástup do zaměstnání stal nutností vzhledem 

k rodinné finanční situaci, byl to také způsob, jakým ženy získaly rozhled v otázkách společenských i 

praktického života. I když byla jejich práce většinou náročná zejména v kombinaci s dalšími povinnostmi, 

zaměstnanost ženám dodávala větší sebevědomí a skutečně přispívala i k určité nezávislosti na muži. Kvantita 

článků, jimiž dobový tisk zahrnoval společnost, zabývající se touto problematikou však bohužel neměla svůj 

protějšek v žádné hlubší myšlence či programu zabývajícím se genderovou rovností v tehdejší socialistické 

společnosti. Ženy byly do zaměstnání „nahnány“, protože jednoduše bylo zapotřebí pracovní síly. Jejich životní 

potřeby byly zohledňovány velmi málo. Je také škoda, že se nepodařilo zavedení zkráceného šestihodinového 

úvazku pro ženy za plnou mzdu, aby se poté mohly věnovat péči o děti a domácnost, jak jej požadovala KSČ po 

válce. Nakonec nejenže tato zajímavá myšlenka nebyla uvedena do praxe, ale naopak se prosadila diskriminace 

v oblasti mezd a platů i přes uzákonění stejné výše výdělku za stejnou práci u obou pohlaví.59 Otázky tohoto 

charakteru byly ve společnosti tabuizovány, přestože i samotné ženy si uvědomovaly tuto vlastní nerovnost. 

Společenské konzervativní zvyky však neumožňovaly příliš otevřenou diskusi mezi muži a ženami. Muži často 

diskutovali například v hospůdkách po práci, což také utužovalo jejich pracovní a mezilidské vztahy. Nebylo 

však zvykem, aby se k takovým setkáním přidaly i samotné ženy. Ve veřejné sféře tak nedocházelo ke vzájemné 

komunikaci mezi muži a ženami.  

V rámci státem upřednostňovaných povolání určených pro ženy byly odsunuty do pozadí profese jako 

kadeřnice, modistka či švadlena a na jejich místo se dostávaly profese jeřábnice, traktoristky, soustružnice apod. 

Možnosti lepšího výdělku se však nabízely ve stavebnictví, hutnictví a hornictví, kde se častěji uplatňovali muži. 

Samotný tisk v této době vybízí ženskou část populace k přesunu na místa mužů, aby oni mohli přejít na 

významnější úseky či do preferovaných odvětví. Cesta k emancipaci žen ve společnosti byla o to těžší, že ony 

byly natolik přizpůsobivé, že spokojily mnohdy právě jen s pracovní příležitostí. Zaměstnaná žena měla pro 

společnost největší hodnotu. O tom svědčí například i svátek MDŽ, který byl zasvěcen v 50. letech spíše než 

všem ženám těm pracujícím.  

Při konfrontaci zpráv z tisku se vzpomínkami pamětnic vyvstávají zajímavé závěry i v oblasti mateřství a 

rodiny. Například některé otázky týkající se sexuality byly zcela tabuizovány a informace, kterými mladé ženy 

disponovaly, často platily za mýtus. Neinformovanost žen, zkreslená představa o manželství, ale též o 

těhotenství a porodu nebyly ničím neobvyklým. V tomto ohledu se tisk snažil vnést informovanost o průběhu 

těhotenství, porodu a zdravotní péči. Do manželství vstupovaly ženy velmi mladé a po krátké známosti, čímž 
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také předcházely nežádoucímu mimomanželskému početí dítěte v době, kdy ještě možnosti antikoncepce nebyly 

uvedeny do praxe a interrupci na základě vlastního rozhodnutí bylo možné podstoupit až v závěru padesátých let.  

Přestože měl stát zájem na zvyšování stavu populace a směřoval svou pozornost na sociální i zdravotní péči 

o matku a dítě, většina pamětnic nevnímala kroky sociální politiky za příliš významné z hlediska sociálního 

zabezpečení rodiny. Žádná z pamětnic neplánovala početí dítěte s pocitem, že se může spolehlivě opřít o sociální 

jistoty garantované státem. Přesto se nedá říci, že by mateřská dovolená neznamenala určitou sociální pomoc. 

Vysoce naopak ocenily roli babiček – spolupečovatelek, a tam kde babička nebyla k dispozici, ocenily 

institucionální předškolní péči o děti. Někdy se ale na matky neobrátilo štěstí a tato zařízení pro ně znamenala 

spíše velký problém zejména v případě vysoké nemocnosti dětí, s nimiž pak musely zůstat doma. Pokud se 

nemoci u dítěte objevovaly často, trpěla tím pověst zaměstnaných žen, které pro zaměstnavatele představovaly 

problematickou a nespolehlivou pracovní sílu.  

Socialistická rodina byla v tisku oslavována, zdůrazňovány byly výhody vyplývající z více početné rodiny. 

Kromě přídavků na děti bylo ženám garantováno porodné a osmnáctitýdenní mateřská dovolená. Ne všechny 

ženy však na mateřskou dovolenou měly podle zákona o národním pojištění z roku 1948 nárok, například ženy 

nezaměstnané. Navíc i ty ženy, které na mateřskou dovolenou nárok měly, hovořily o její nedostatečné délce. 

Děti měly být vychovány jako neindividualizované osobnosti zbavené sobectví se smyslem pro zájmy celé 

společnosti. Převýchova obyvatelstva začínala tedy u dětí. 

 Shon kolem rodiny, práce, domácnosti a navíc každodenní vaření, které bylo nutné usměrnit podle 

dostupnosti potravin a zohlednit přitom popřípadě podmínky bydlení, provázely ženu v každodenním životě.  

Tisk hrál roli vylepšovatele obrazu života žen v socialismu. Podle něj měla žena díky ekonomické aktivitě 

zaručenou rovnoprávnost jako nikdy předtím a totéž mělo platit i o sociálních výhodách vyplývajících 

z mateřského poslání. Je pravdou, že zaměstnanost přinesla ženám i „privilegia“, o která například ještě dlouhou 

dobu bojovaly ženy v západní Evropě, a které mnohem déle zůstávaly limitovány působením v soukromé sféře. 

Přesto situace žen v ČSR nebyla ve skutečnosti nijak ideální a skutečná situace byla poněkud idealizována. 

 Ačkoliv se tisk nejvíce staral o vytváření obrazu ženy pracující a matky, velmi dobře jej doplnily i další 

oblasti života žen jako například role ženy-hospodyňky, nebo ještě lépe role módy v životě žen odrážející sepětí 

politického kurzu s kulturou a životy lidí 50. let. 
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