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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací příčin nedostatku pracovnic do
domácnosti v poválečném Československu a také možných řešení, které nabízely tehdejší
ženské organizace. Dalším ústředním bodem práce je pak popis a analýza diskurzu o
domácích pracích a činnosti hospodyň v časopisu Naše domácnost: časopis ústředí
československých hospodyň.
Když v poválečném Československu docházelo k mobilizaci pracovních sil, začaly být ženy
podněcovány k nástupu do placených zaměstnání. Spolu s rostoucím počtem žen v placených
povoláních se ustavila tzv. druhá směna. To znamená, že ženy začaly být zatěžovány dvěma
rolemi, jednak jako živitelky a pak jako ty, které se starají o domácnost. Východisko, které
ženské organizace nabízely, představovalo delegaci domácích prací na jinou ženu. Řešení
nedostatku pracovnic do domácnosti spočívalo v kvalifikaci a profesionalizaci, tedy postavení
této práce na roveň všem ostatním zaměstnáním. Za ideální řešení pak bylo považováno
zřízení družstva s příhodným názvem „Osvobozená domácnost“, které mělo ženy osvobodit
od časově náročné a fyzicky vyčerpávající dřiny v domácnostech a současně zajistit
pracovnicím povolání, řídící se logikou formálního zaměstnaneckého systému, tzn., že je
mimo jiné mělo uchránit problémových situací, se kterými byly často pracovnice
v domácnostech konfrontovány.
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Annotation
The bachelor thesis deals with the analysis and the interpretation of the causes of the lack of
domestic helps in post-war Czechoslovakia, but mainly with possible solutions offered by
various women's organizations those days. The next crucial point of the thesis is the
description and the discourse analysis of housework and activities of domestic helps in the
magazine called Naše domácnost: časopis ústředí československých hospodyň.
After the mobilisation of the workforce in the post-war Czechoslovakia, women started to be
encouraged to take up paid jobs. Together with the rising number of women in paid jobs the
so called second shift was established. That means that women were burdened with two roles:
the role of breadwinners and housewives. The help offered by female organisations was
represented by the delegation of housework on other women. The solution of the lack of the
domestic help consisted in qualification and professionalization, thus establishing this job as a
regular one. The establishment of the society with a suitable name “Liberated Household”
was perceived as the ideal solution. It should have freed women from the time consuming and
physically demanding grind in households and simultaneously ensure workers such jobs that
were following the logic of the formal employment system. It means its main task was to
protect them from difficulties with which domestic helps were often confronted.
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1. Úvod
V současné době se čím dál více rozmáhá trend zaměstnávání pracovnice do domácnosti.
Toto soukromé řešení veřejného problému (Lutz 2008) se objevilo jako odpověď na
fungování domácností s výdělečně činným partnerem i partnerkou (Lutz 2002). Nástup žen do
placeného zaměstnání totiž nepřinesl větší míru zapojení mužů do péče o domácnost a
navzdory veškerým emancipačním snahám, práce v domácnosti jsou stále vnímány jako
ženské práce (Lutz 2011). Současně se do popředí dostává téma ochrany pracovnic, objevují
se snahy o právní regulace a vytvoření mezinárodních standardů, které by pracovnicím
v domácnostech zajistily slušné pracovní podmínky a zajistily dodržování standardů
pracovního práva. Za tímto účelem, bránit lidská práva pracovnic, vznikla Úmluva o důstojné
práci pro pracující v domácnosti (Uhde 2012), která však v Česku nebyla ratifikována.
V posledních letech se objevily snahy o profesionalizaci práce v domácnosti, které jsou
diskutovány několika autorkami, jak v americkém, tak v evropském kontextu (viz Anderson
2000, 2003, Hondagneu-Sotelo 2007, Lutz 2002, 2008, 2011, Scrinzi 2011). Začalo se
vycházet z předpokladu, že práce v domácnosti se mohou zařadit mezi obvyklá povolání.
Nestačí však to, že se z této práce stane placené zaměstnání, aby se sociální status domácích
prací zvýšil, je třeba, aby byly vykonávány na profesionální bázi (Lutz 2008, Lutz 2011). Jako
možný prostředek k získání respektu opravdové pracovnice se ukázala profesionalizace
(Anderson 2003). Mým cílem je do kontextu této debaty přispět analýzou řešení druhé směny
a vůbec přístupů k domácím pracím, které nabízelo československé ženské hnutí ve velmi
specifickém období našich dějin od konce 2. světové války do února roku 1948.
Na titulek článku „Továrna na rodinnou spokojenost“ pojednávajícím o družstvu
Osvobozená domácnost jsem narazila při hledání informací v dobových časopisech uložených
v depozitáři Moravské zemské knihovny. Ve své práci vycházím převážně z analýzy a
interpretace časopisů československých ženských organizací a to konkrétně z časopisu Rada
žen z let 1945-1946, Československá žena z let 1945-1948 a Naše domácnost: časopis ústředí
československých hospodyň z let1945-1946.
Problematika instituce Osvobozená domácnost zatím nebyla námětem mnoha prací, a dosud
se o ní spíše jen zmiňují ve svých pracích historičky. Uhrová (2005) ve svém příspěvku o
ženském hnutí v letech 1945-1948, Jechová (2008a) ve své práci o emancipaci žen v průběhu
20. století. Jechová (2008b) napsala i článek s názvem „Osvobozená domácnost“, kde se
věnuje historickým změnám v přístupu k domácím pracím a snahám o osvobození žen od
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práce v domácnosti. Věnuje se situaci poválečného Československa a snahám ženských
organizací o osvobození žen od druhé směny. Uvádí i cíle tohoto národního podniku.
Osvobozená domácnost je „jediný podnik tohoto druhu na světě. Bude kolektivně prát, žehlit
a spravovat prádlo a čistit oděvy. V blízké budoucnosti zorganizuje úklid v domácnostech.
Bude k tomu potřebovat mnoho pracovních sil, hlavně žen. Nebudou to už ponížené uklízečky
a posluhovačky, trpící rozmary svých zaměstnavatelek, ale uvědomělé zaměstnankyně
družstva (…) Zcela rovny ostatním zaměstnancům, pomohou osvobodit ostatní ženy,
zaměstnané budovatelskou prací, od těžké a vysilující dřiny. Budou mít zásluhu o zvýšení
kulturní úrovně československých domácností“ (Svět žen 1948 in Jechová 2008b: 65). Přesto
podle ní „Osvobozená domácnost zůstala okleštěným projektem“ (Jechová 2008b: 66). Ženy
totiž i nadále obstarávaly svou domácnost samy, přičemž v průběhu socialismu, s rostoucím
počtem žen v zaměstnáních, se nabídka služeb nerozvíjela adekvátně (Jechová 2008b). Dále
se o Osvobozené domácnosti zmiňuje Nečasová (2011) v rámci své studie o ženském hnutí
v českých zemích.
Mým cílem je popsat a analyzovat řešení druhé směny, které nabízely ženské organizace
v Československu od konce války do února roku 1948. Budu se zabývat příčinami nedostatku
pomocnic v domácnosti podle ženského hnutí a následně jeho řešením, které spočívalo
v postavení této práce na roveň všem ostatním povoláním. Toho mělo být dosaženo skrze
kvalifikaci. Ideálním řešením pak byla kolektivizace (skrze kvalifikaci) ve formě družstva
s příhodným názvem Osvobozená domácnost. V průběhu této analýzy se budu vztahovat
k dnešku, dnešní diskuzi o řešení domácích prací a jejich profesionalizaci. Analýza diskurzu o
domácích pracích v časopisu Naše domácnost pak ukáže, jakým způsobem se část ženského
hnutí dívala na domácí práce a pozici hospodyně ve společnosti.
V první části mé práce se zabývám některými historickými souvislostmi poválečného
Československa, které ovlivňovaly československé ženy, ženské hnutí a fungování ženských
organizací a tím i řešení problematiky druhé směny. Ve druhé části pak představím dvě
celorepublikové ženské organizace, které ztělesňovaly tehdejší ženské hnutí, Radu
československých žen – apolitickou organizaci a Národní frontu žen - sdružení čtyř
politických stran a jejich vzájemný vztah. Ve třetí a čtvrté části, které jsou pro mou práci
stěžejní, se budu zabývat řešením druhé směny tak, jak jej navrhovaly ženské organizace a
diskurzem o domácích pracích v časopisu Naše domácnost: časopis ústředí československých
hospodyň. V poslední závěrečné části pak shrnu svá zjištění a nastíním další výzkumné
záměry.
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2. Historický kontext: vybrané souvislosti poválečného Československa
Cílem této kapitoly není zabývat se dopodrobna celým komplexním kontextem
Československa od konce války do února 1948. Cílem je uvést některé klíčové společenské,
politické a hospodářské souvislosti, které ovlivnily ženské hnutí, a tím pádem i přístup
k řešení druhé směny ženskými organizacemi, jenž je jádrem mé práce. Postupně tedy zmíním
styčné body nastupující lidové demokracie, orientující se převážně socialistickým směrem
k Sovětskému svazu a vyznačující se vyzdvihováním kolektivu nad práva jednotlivce. Poté se
dotknu problematiky postavení žen a nutnosti jejich zapojení do pracovního procesu a
skončím u jednotlivých politických stran a jejich přístupu k ženské otázce.
Složitá situace, ve které se poválečné Československo nacházelo, přinesla nová stanoviska a
názory a mnozí viděli řešení „ve zvýšené úloze státu zaměřeného především na uspokojování
potřeb jedinců a tím i celé společnosti“ (Nečasová 2011: 74). Do popředí všech nových vizí se
dostala idealistická myšlenka konsensu a integrity, která se odrazila i ve vládě Národní fronty
založené na Košickém vládním programu. Odvrácená strana této nové ideologie pak spočívala
v omezování individuálních svobod ve prospěch kolektivu a sociální spravedlnosti (Nečasová
2011). Poválečné nálady obyvatelstva lze pokládat za poměrně radikální a antikapitalistické,
přičemž převažovala euforie z Osvobození Rudou armádou a deziluze vůči západním
mocnostem, způsobená mnichovskou zkušeností, z politické perspektivy tedy docházelo
k výraznému posunu směrem doleva (Jančík, Kubů 2010, Kmeť 2005). Spolupráce se
západními mocnostmi byla definitivně zavrhnuta spolu s Marshallovým plánem v roce 1947
(Nečasová 2011).
Koncept nové československé politiky, tzv. lidové demokracie byl vytvořen již během války.
Vycházelo se z Benešovy teorie o vyšší, lepší, socializující demokracii, která má skloubit
socialismus a demokracii (Feinberg 2006, Kmeť 2005). Beneš považoval za stěžejní sociální
spravedlnost, založenou na sociální a ekonomické rovnosti, které mělo být dosaženo i na úkor
práv jednotlivců. Deklaroval, že podpoří velké sociální změny spočívající ve znárodnění
průmyslu, pozemkové reformě, a že bude udržovat kontakty nejen se západními mocnostmi,
ale také se Sovětským svazem. Základy nové československé vlády byly položeny v Moskvě
na jaře roku 1945, kde se sešli zástupci čtyř politických stran, komunisté (KSČ), sociální
demokraté (ČSSD), národní socialisté (ČSNS) a lidovci (ČSL). Politické strany se shodly na
vytvoření Národní fronty, která měla být jednotnou vládní koalicí. Dohodly se také na
politickém programu, později pojmenovaném Košický, jehož hlavním autorem byla KSČ.
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Cílem byly zásadní změny v politice (posun k lidové demokracii), hospodářství, ale i
etnickém složení obyvatel (Feinberg 2006). Všechny tyto změny měly zabránit návratu
hospodářské krize a zaručit sociální stabilitu (Jančík, Kubů 2010).
Základem politické scény se stala Národní fronta Čechů a Slováků, která prakticky
disponovala mocenským monopolem. Pravicovým stranám, ani stranám národnostních
menšin nebylo umožněno, aby byly obnoveny a tak byl vytvořen politický systém stran
socialistických, či sociálně reformních bez existence opozice. Debatu, zda se jednalo o
demokratický či nedemokratický režim, ponechávám stranou. Nicméně mocenskopolitické a
sociálně-ekonomické změny přinesly do rukou politických stran nebývalou politickou, ale i
hospodářskou moc (Kocian 2005). Základem sociální a národní revoluce se stalo, jak již bylo
zmíněno výše, znárodnění průmyslu a vyhnání několika milionů Němců a maďarsky
mluvících občanů (Feinberg 2006).
„Košický vládní program předpokládal, že bude provedeno důsledné mzdové a platové
zrovnoprávnění žen s muži a zajištěn rovný přístup obou pohlaví ke vzdělání. Zájem vlády
řešit na prvním místě postavení ekonomicky aktivních žen vycházel z potřeby zajistit obnovu
hospodářství rozvráceného válkou i za cenu diskriminace ekonomicky neaktivních žen“
(Musilová 2005: 341). Podle dvouletého hospodářského plánu na roky 1947-1948, který měl
zaručit obnovu národního hospodářství, se Československo potýkalo s nedostatkem
pracovních sil, který byl mimo jiné způsoben již výše uvedeným odsunem německých
obyvatel. Bylo tedy třeba najít asi půl milionu pracovníků/pracovnic do průmyslu. Za rezervu
pracovních sil byly považovány ženy v domácnosti (Jančík, Kubů 2010). „Po vítězství
komunistů se potřeba navýšení počtu žen v pracovním procesu objevila i v programovém
prohlášení nové vlády v podkapitole Překonání nedostatku pracovních sil“ (Nečasová 2011:
101). Přestože byla zákonem stanovena povinnost občanů pracovat, deficit pracovních sil
stále nebyl vyřešen, a proto cílovou skupinu agitace tvořily ženy, na které se tento
prezidentský dekret nevztahoval (Nečasová 2011). Kvůli zvyšujícím se cenám nakonec ženy
nastupovaly do zaměstnání z důvodu materiálního zabezpečení rodiny (Jančík, Kubů 2010).
Smýšlení v duchu omezování individuálních svobod ve prospěch kolektivu ovlivnilo i
poválečné postavení žen. Podle Košického vládního programu sice měla být ženám zaručena
rovnost ve všech směrech, v politické, ekonomické, i kulturní oblasti, ale ženy měly převážně
podle komunistického pojetí dosáhnout emancipace nástupem do placeného zaměstnání.
Všechny politické strany chtěly na svoji stranu získat co nejvíce voliček, a proto mezi nimi
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docházelo k častým bojům o to, která strana je ženám nakloněna nejvíce. Podporu ženských
práv tak deklarovaly všechny strany Národní fronty (Feinberg 2006).
Ty strany, které bychom mohli považovat za marxistické, tzn. KSČ a ČSSD, slibovaly ženám,
že je zbaví práce v domácnostech, umožní jim nastoupit do placeného zaměstnání a stát se tak
ekonomicky nezávislými na mužích. Slibované ulehčení mělo být umožněno pomocí praček,
ústředního topení, ale také pečovatelských služeb. ČSNS zase chtěla voličky nalákat zárukou
rovného přístupu ke vzdělání, péčí o děti pracujících žen, ale také zaručením práv ženám
v domácnostech. Národní socialisté chtěli domácí práce uznat jako opravdové hodnotné
zaměstnání a umožnit ženám, aby si vybraly, zda nastoupí do placeného zaměstnání či
nikoliv. Zajímavostí je, že tato strana měla v provizorním Národním shromáždění nejvíce žen,
mezi které patřily například Milada Horáková, či Fráňa Zemínková. ČSL měla dokonce na
prvním místě své kandidátky ženu. Přesto stála na tradičních hodnotách křesťanství, a co se
týče nástupu žen do zaměstnání, vyjadřovali lidovci obavu z možných následků pro ženu i
rodinu. Zatímco komunistky trvaly na nástupu žen do pracovního procesu, národní socialistky
usilovaly o zrovnoprávnění žen prostřednictvím zákonů, ústavy a také většího zastoupení
v Národním shromáždění (Feinberg 2006).
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3. Historický kontext ženského hnutí: Rada československých žen a Národní fronta žen
Cílem této kapitoly je nastínit fungování ženského hnutí v Československu od konce války do
únoru roku 1948. V kontextu mé práce jsou tyto organizace důležité, protože to byly právě
ony, kdo iniciovaly řešení druhé směny, změnu postavení domácí pracovnice a také ženyhospodyně. Postupně se budu zabývat fungováním Rady československých žen – apolitické
organizace, Národní fronty žen – sdružení čtyř politických stran a jejich vzájemným vztahem.
Nakonec nastíním i fungování ženských organizací v mezinárodním kontextu.
3.1. Rada československých žen
„Činnost rady československých žen určují a řídí tyto zásady:
Rovné právo na tvorbu zákonů, na řízení státu a na účast v jeho hospodářském životě; rovné
právo na obranu státu, rovné právo na práci za stejných pracovních podmínek; rovné právo
na vzdělání a jeho uplatnění; rovné právo na sociální zajištění; rovné právo ve všech oborech
činnosti, při čemž ženám musí býti všemi způsoby vědeckými a praktickými usnadňován jejich
úkol v rodině a při výchově dětí.“1
Rada československých žen (RČŽ) byla organizací, která měla navázat na prvorepublikovou
Ženskou národní radu (ŽNR) a tím pádem na tradici demokratického feminismu. Přípravy
k jejímu založení začaly již v květnu 1945. Za předsedkyni byla zvolena JUDr. Milada
Horáková, která na tomto místě setrvala až do konce fungování RČŽ. Když se Milada
Horáková během války setkala v Terezíně s Františkou Plamínkovou, vůdčí osobností
českého hnutí za volební právo žen, a také předsedkyní ŽNR, byla jí požádána, aby
pokračovala v započatém boji za ženská práva a navázala na předválečnou ŽNR. Horáková si
tedy za svůj hlavní cíl vytyčila oživení českého ženského hnutí (Feinberg 2006, Jechová
2008a, Nečasová 2011, Uhrová 2005).
Liberalismus, ke kterému se hlásila prvorepubliková ŽNR, se však v této době netěšil velké
oblibě (Nečasová 2011). Bylo zjevné, že „razance zejména komunistických žen představovala
silně brzdící sílu odrážející se přímo v nově vznikající organizaci“ (Nečasová 2011: 78).
Přesto se však nově se budující hnutí od dřívějšího dění a tradic zcela neodstřihlo a snažilo se
na myšlenky a aktivity prvorepublikové epochy navázat (Feinberg 2006, Jechová 2008a,
Nečasová 2011, Uhrová 2005). Dědictví ŽNR bylo pravidelně připomínáno, mimo jiné i
v oficiálních prohlášeních Rady československých žen a v jejích výročních zprávách. Bývalá
1

Rada žen 1945, č. 1, s. 2 (dále RŽ).
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předsedkyně Františka Plamínková2 byla respektovaná a vážená osobnost ženského hnutí,
jejíž myšlenky se v periodiku Rada žen3, které RČŽ vydávala, pravidelně připomínaly.
Obdobně byla vyzdvihována i ženská činnost během okupace, která měla dokládat ženskou
občanskou zodpovědnost a stvrdit tak právo žen na rovné postavení, které bylo již dříve
potvrzeno československou ústavou (Musilová 2005, Nečasová 2011). Horáková si však byla
vědoma toho, že návrat ke stavu ženského hnutí, jaký byl za první republiky, nebude možný a
to vzhledem k novým společenským podmínkám, politickému klimatu, vztahu státu
k jedincům a i pozici Československa v Evropě (Feinberg 2006). Sama RČŽ na stránkách
svého periodika prohlašuje, že „nejpevnější zárukou zrovnoprávnění je socialistický světový
názor.“4
„Rada československých žen patřila mezi organizace stojící na základech rovnostářského
feminismu. Ústředním cílem a hodnotou byla rovnoprávnost mužů a žen ve všech oblastech
života. Jeho prosazování a především dodržování se mělo dít zejména na základě reformy
zákonů a právních nařízení“ (Nečasová 2011: 81). Přesto však tato organizace termín
feminismus vůbec nepoužívala a samy její představitelky se považovaly spíše za odbornice ve
věcech žen (Feinberg 2006, Nečasová 2011). Ženy totiž vždy nepředstavovaly hlavní předmět
zájmu RČŽ, za ten byl spíš považován stát a jeho výstavba, mír a obecně blaho národa jako
celku a ženy měly být prostředkem k jeho dosažení (Nečasová 2011). Emancipace žen byla
silně spjata s emancipací národní. Když byla v roce 1947 Ludmila Jankovcová5 jako vůbec
první žena v dosavadních vládách zvolena ministryní6, Fráňa Zemínková to chápala jako
velký emancipační úspěch žen. Jankovcová na to však odvětila, že se necítí být feministkou,
protože podle ní má socialismus zahrnovat i feminismus. Horáková tuto ostrou diskuzi
uzavřena tím, že socialismus by měl být povýšen nad feminismus (Jechová 2008a). Navíc
komunistkám byla na stranických školeních vštěpována ideologie „o sufražetkách a
feministkách, které na místo třídního boje postavily boj pohlaví a nepřátelství vůči mužům“
(Uhrová 2005: 103).
Co se týče požadavků RČŽ, ty jasně ukazuje i úvodní citát. Organizace apelovaly na to, aby
byly ženy hojně zastoupeny ve všech činnostech a sférách společnosti, ať už šlo o řízení státu,
jeho obranu nebo hospodářskou činnost. Stejně tak ženy požadovaly spravedlivou odměnu za
V časopisu RŽ byl vydán nekrolog Za Františku Plamínkovou (RŽ 1945, č. 1, s. 3), a pak například článek
Z myšlenek Františky Plamínkové (RŽ 1945, č. 13, s. 3).
3
Od roku 1947 vydávala RČŽ namísto Rady žen týdeník Vlasta (Jechová 2008).
4
RŽ 1945, č. 1, s. 2.
5
Poslankyně za sociální demokracii (Jechová 2008).
6
V této době ještě ministrem.
2
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odvedenou práci, možnost vzdělávat se a tyto nabité vědomosti dále rozvíjet ve všech
oblastech. Zdůrazňována byla také úloha ženy jako matky, její funkce v rodině a potřeba
sociálního zabezpečení.
RČŽ si byla moc dobře vědoma faktu, že zákonné ukotvení rovnosti, ani vládní proklamace,
nejsou zárukou jejího dodržování v praxi, a proto si vzala za cíl důsledně rovnost prosazovat.
Dalším jejím záměrem pak bylo, aby se všechny ženy zapojily do pracovního procesu a tím i
do obnovy poválečného Československa ve všech směrech (Nečasová 2011).
RČŽ se prezentovala jako organizace, která sdružuje všechny ženy, přičemž nezáleží na
politickém či náboženském smýšlení, sociální či rasové příslušnosti. Chtěla reprezentovat
ženy všech vrstev a skupin. Mezi hlavní cíle RČŽ patřila praktická realizace ženské
rovnoprávnosti, kterou oficiálně zaručovala ústava, přičemž se mělo patřičně přihlížet
k mateřské úloze ženy. Druhým bodem pak byla příprava všech žen k občanské spolupráci.
Třetím bodem byla snaha o minimalizaci nepřátelských, fašistických a nacistických názorů a
posledním bodem byla snaha o nastolení trvalého světového míru. Tyto cíle chtěla RČŽ
naplňovat ve spolupráci s různými institucemi, jmenovitě to byly organizace jako Revoluční
odborové hnutí, Svaz české mládeže, Ústřední rada družstev, Jednotný svaz českých
zemědělců a také všechny politické strany. Dále to měla být spolupráce s ženskými spolky,
které RČŽ sdružovala a nakonec zapojování se do mezinárodních aktivit ženských organizací.
RČŽ si také kladla za cíl shromažďovat informace o postavení žen v mnoha oblastech života,
jak doma tak i v zahraničí a pomocí těchto údajů ovlivňovat veřejné mínění. RČŽ pořádala
velké množství přednášek, představení, koncertů, sbírek a jiných společenských akcí.
Klíčovým nástrojem pro uskutečňování vytyčených cílů bylo i vytvoření vlastního týdeníku
s názvem Rada žen, jak již bylo zmíněno výše (Nečasová 2011).
Na konkrétní problémy, kterými se RČŽ zabývala, se soustředily dílčí komise, mezi které se
práce dělila (Feinberg 2006, Nečasová 2011, Uhrová 2005). Jádrem činnosti RČŽ byla práce
teoretického rázu. „Konkrétní náplň většiny aktivit komisí tvořilo pořádání přednášek,
vypracovávání odborných posudků, pozměňovacích či zcela inovativních návrhů pro poradní
komise ministerstev a dalších institucí“ (Nečasová 2011: 114). Právní komise se zaměřila na
změny v manželském a rodinném právu, které vypracovala Milada Horáková. Novelizace
spočívala například v „rovném postavení osob v manželství, ve vztahu k potomkům nahrazení
patriarchálního práva rodičovským, ponechání státní příslušnosti žen i po sňatku s cizincem,
úpravy dědického práva apod. (Nečasová 2011: 115). Komise se v čele s Horákovou zabývala
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i rovnoprávností žen a ochranou dětí v nově vznikající ústavě (Feinberg 2006, Nečasová
2011, Musilová 2005, Uhrová 2005). Poskytovala právní poradenství ostatním komisím a
organizacím. Další komise byla národohospodářská, která se převážně zabývala získáváním
žen do placených zaměstnání, propagací mechanizace domácností a zakládáním jeslí a
mateřských školek. Díky RČŽ vznikl Ústav pro příležitostná zaměstnání, který nabízel pozice
na zkrácený pracovní úvazek. RČŽ se mimo jiné zabývala otázkou prací v domácnosti, které
budu řešit v samostatné kapitole. Dále to byla komise technická, zabývající se mechanizací
práce, komise Práce ženy v domácnosti,

která fungovala pod vedením Ústředí

československých hospodyň, komise výdělečně činných žen, komise sociálně zdravotní, která
se zabývala především sociální a zdravotní péčí ze strany státu, dále tu byly branná komise,
kulturní komise, rozhlasová komise, která měla zajišťovat, aby byly posluchačky
informovány o aktivitách RČŽ (Nečasová 2011).
RČŽ byla také velmi aktivní před volbami do národního shromáždění v květnu 1946. I když
byla nadstranickou organizací, její předsedkyně Milada Horáková apelovala na jednotlivé
strany, aby na své kandidátky umisťovaly co nejvíce žen. Stejně tak svou pozornost
zaměřovala i na voličky, které povzbuzovala, aby se zajímaly o veřejné dění a šly k volbám
(Nečasová 2011).
Co se týče členství v RČŽ bylo trojí – skupinové, osobní a virilní (Nečasová 2011, Uhrová
2005). Do RČŽ vstoupily všechny důležité spolky, které byly za první republiky v ŽNR,
konkrétně to byly například Ženský klub český, Československá ochrana ženských zájmů,
Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen a mnohé další (Musilová 2005, Nečasová 2011).
RČŽ zaštiťovala ty asociace, které usilovaly o zrovnoprávnění žen „a jejich kulturní, právní,
hospodářskou, sociální ochranu nebo podporu“ (Nečasová 2011: 106). Za tak zvané virilní
členky byly RČŽ považovány „zástupkyně ‚státně významných složek veřejného života‘,
které svým vlivem mohou podpořit cíle RČŽ. Konkrétně se jednalo o představitelky
politických stran, Revolučního odborového hnutí, Jednotného svazu českých zemědělců,
Ústřední rady družstev a Svazu české mládeže“ (Nečasová 2011: 107). Mezi další profesní a
zájmové skupiny sdružené pod RČŽ patřily například Ústřední jednota porodních asistentek,
Kruh výtvarných umělkyň, Československá ochrana ženských zájmů, Ústřední sdružení
soukromého učitelstva, Junák a další. Čestnou členkou RČŽ byla manželka prezidenta, Hana
Benešová, která jí otevřeně vyjadřovala svou podporu (Nečasová 2011).
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Institucionální zakotvení této nové organizace bylo zjevně problematické, neboť úředně
schváleny byly stanovy RČŽ až v říjnu 1946. Miladu Horákovou to stálo mnoho úsilí a
taktizování, aby vůbec v politicky složité situaci došlo k úřednímu ustavení RČŽ a aby si
organizace udržela princip a ideál ženského hnutí, které je nadstranické. Vzhledem k dalšímu
politickému vývoji v Československu, můžeme tuto situaci chápat jako „předznamenání
budoucnosti, jako neochotu či záměrnou snahu neustavit RČŽ jednak z hlediska dalších
organizací, ale i uvnitř RČŽ samotné“ (Nečasová 2011: 84). Jednalo se převážně o snahy
komunistek nabýt co největší vliv a to jak v Národní frontě žen, kterou budu zmiňovat níže,
tak i v RČŽ. Od osvobození Československa bylo hlavním cílem komunistek sjednotit ženské
hnutí, na to však bývalé členky ŽNR nebyly ochotny přistoupit a vyhlásili vlastní RČŽ
(Nečasová 2011). Přestože byla činnost RČŽ od jejího vzniku systematicky podkopávána
komunistickou stranou, až do února 1948 byla velmi činná a to hlavně díky své velmi
pracovité představitelce Miladě Horákové (Uhrová 2005).
3.2. Národní fronta žen
„Předně, nechť se všechny výbory NFŽ věnují praktické práci, na kterou sama jedna politická
strana nestačí. Jde tu např. o společné čištění města, nebo škol, jde tu o úsilí po zřízení jeslí,
opatroven, dětských útulků, veřejných prádelen, správkáren prádla apod.“7
Ženské hnutí již mnoho let toužilo po jednotné reprezentaci, což bylo ambicí i RČŽ, která
chtěla vytvořit jedinou celostátní ženskou organizaci. Tyto plány však byly narušeny již
v prvních týdnech po válce, kdy byla utvořena Národní fronta žen (NFŽ) – také celostátní
ženská organizace, která zásadně narušila proces konstituce RČŽ (Nečasová 2011).
NFŽ byla ustavena v červnu 1945 a jejími iniciátorkami byly komunistické ženy, které
„navrhovaly ustavit organizaci sdružující představitelky všech politických stran“ (Nečasová
2011: 86). NFŽ tedy měla být ženskou základnou Národní fronty, která bude vytvářet
podmínky pro naplnění vládního programu, v praxi se však stala absolutně poslušnou KSČ
(Jechová 2008a, Musilová 2005, Nečasová 2011, Uhrová 2005). Bývalé členky ŽNR se
k NFŽ měly přidat jako sdružení, to však bylo pro pracovnice spolkového meziválečného
ženského hnutí nepřijatelné a trvaly na důležitosti i jiných ženských spolků. Rozkol
v ženském hnutí byl tedy způsoben neshodou na jeho politickém ukotvení a na „prosazování
svých požadavků v součinnosti s politickými stranami“ (Nečasová 2011: 86).

7

Československá žena: obrázkový týdeník Národní fronty žen 1945, č. 14, s. 6 (dále ČSŽ).
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Hlavní cíle NFŽ, mezi něž patřila rovnoprávnost žen ve všech politických, hospodářských a
veřejných činnostech státu, byly prakticky okopírovány z ustavení Košického vládního
programu. Představitelky NFŽ měly snahu podílet se na práci všech ministerstev, kde měly
dohlížet na to, aby byla dodržována rovnoprávnost žen. NFŽ také vydávala týdeník
Československá žena, ten se ale stal předmětem častých sporů ohledně počtu článků
jednotlivých politických stran a i jejich umístění. Jak uvozuje úvodní citát, práce lokálních
poboček NFŽ byla především praktického a sociálního rázu. NFŽ se snažila zlepšit špatnou
situaci v zásobování a v dodávání potravin a oděvů (Nečasová 2011). „Pořádala lidovýchovné
kurzy (národní pojištění, hodiny šití, vaření, konzervování aj.), venkovské hospodyně
seznamovala s technickými a organizačními novinkami (elektrifikace, technické pomůcky,
družstevní mlékárny, pekárny, společné stravování při žních aj.) a povzbuzovala je k veřejné
činnosti (udržování tradičních obyčejů, výzdoba selských stavení, dožínkové slavnosti aj.
(Uhrová 2005: 90).
NFŽ bylo dobrovolné sdružení, které postrádalo stanovy, jednací řád a další potřebné k tomu,
aby mohlo být spolkem. Její ústřední výbor, který jednal o všem zásadním, byl složen ze tří
členek z každé ze čtyř politických stran a všechna rozhodnutí musela být jednomyslná, což
sice bylo ve shodě s tehdejším ideálem konsenzu, ale v praxi nepoužitelné (Jechová 2008a,
Nečasová 2011, Uhrová 2005). Uvnitř NFŽ panovaly časté neshody z důvodu prosazování
stranických zájmů a to hlavně ze strany komunistek, které organizaci využívaly ke své vlastní
stranické agitaci (Feinberg 2006, Nečasová 2011). Tento nesoulad byl odrazem krize i
v samotné Národní frontě. Nakonec se ukázalo, že NFŽ byla nejednotná i co se týče tzv.
„ženské otázky“ a přestala fungovat mnoho měsíců před únorovým převratem (Nečasová
2011). Seskupení všech stran do jedné ženské organizace bylo nemožné i z toho důvodu, že
diskurz jednotlivých politických stran byl určován převážně mužskými politiky, kteří měli
jiné priority (Uhrová 2005).
3.3. Vzájemný vztah Rady československých žen a Národní fronty žen
Problematika vzájemného vztahu těchto dvou organizací již byla zmíněna výše. Z praktického
hlediska nakonec došlo ke vzájemnému propojení obou organizací, obě organizace se jakoby
staly svými vzájemnými členkami, aby tak bylo možné uvádět v život společné projekty
(Nečasová 2011). „RČŽ stála v prostoru občanské společnosti a představovala orgán
nadstranických spolkových aktivit. Naproti tomu NFŽ spočívala v náručí vládního programu
a její charakteristiky se skloňovaly vždy se slovem „politický“ (Nečasová 2011: 94). Obě
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organizace tedy vzájemně spolupracovaly, současně se však považovaly za konkurenci.
Komunistky, které se vždy řídily stranickými pokyny, vstoupily do RČŽ a snažily se ji zevnitř
ovlivňovat, utlumovat její činnost, rozšiřovat své pole mocenské působnosti a působit na
zatím politicky neangažované ženy (Nečasová 2011, Uhrová 2005). V RČŽ také spatřovaly
jistotu, pro případ že by ztroskotal projekt NFŽ. Slánský dokonce už v roce 1947 chtěl, aby
komunistky RČŽ přebudovaly a zlikvidovaly její ráz intelektuálské instituce (Nečasová
2011).
3.4. Kontakty s mezinárodními organizacemi žen
Znovu navázat kontakty v rámci mezinárodního ženského hnutí, které budovala Plamínková,
nebylo dost dobře možné (Nečasová 2011, Uhrová 2005). Svět se začal rozdělovat na dva
bipolární, spolu soupeřící bloky, jeden vedený Spojenými státy a druhý Sovětským svazem a
sama Horáková musela připustit, že spolky se západním zaměřením by u nás nebyly
pochopeny. Proto odmítla mnoho nabídek na pozice v zahraničních organizacích. RČŽ
(společně s NFŽ oficiálně vytvořily jednotnou reprezentaci) v praxi spolupracovala pouze
s Mezinárodní demokratickou federací žen (MDFŽ), která byla založena z iniciativy
komunisticky zaměřené Jednoty francouzských žen. V MDFŽ, která si vytyčila za cíl bojovat
proti fašismu, budovat trvalý mír a zrovnoprávnit ženy ve všech sférách života, si prosadil
dominantní pozici Sovětský svaz. Jeden ze sjezdů MDFŽ se konal v roce 1947 i
v Československu, což byla pro RČŽ mimořádná událost (Nečasová 2011). Výsledek však byl
pro Horákovou velkým rozčarováním, neboť se ukázalo, že demokraticky se prezentující
MDFŽ je ve skutečnosti jen prostředkem komunistické propagandy, mezinárodní sešlostí
komunistek, která se distancuje od toho, „aby byla považována za součást feministického
hnutí“ (Nečasová 2011: 137). Přinejmenším zarážející bylo i pravidlo, podle kterého měla
v každé zemi fungovat pouze jedna ženská organizace, přičemž u nás to měla být NFŽ
(Uhrová 2005). RČŽ navázala kontakty i s dalšími mezinárodními organizacemi a to
s Mezinárodní aliancí pro volební právo a Mezinárodní federací výdělečně činných žen, i
když ne tak intenzivní, jak se očekávalo. Pravděpodobně to bylo z toho důvodu, že RČŽ
chtěla předcházet dalším konfliktům s NFŽ a řídila se tak jejich společnou dohodou, že ani
jedna organizace nebude vytvářet samostatné mezinárodní styky (Nečasová 2011). NFŽ tedy
vyšel plán na omezení mezinárodních kontaktů RČŽ (Uhrová 2005).

18

4. Vznik druhé směny a její řešení v režii ženských organizací
Cílem této kapitoly je popsat a analyzovat řešení druhé směny, které nabízely ženské
organizace v poválečném Československu. Nejprve se podívám na kontext vzniku druhé
směny, čili na nástup žen do placeného zaměstnání. Poté se zaměřím na příčiny nedostatku
pracovnic v domácnosti a nakonec na jeho řešení, kvalifikaci, kolektivizaci a na podle
ženského hnutí ideální řešení – družstvo ‚Osvobozená domácnost‘. Celou tuto problematiku
v průběhu textu vztáhnu k současné situaci.
Napříč západní Evropou, přes Taiwan a Japonsko, celé USA, Anglii a Švédsko, začala v 70.
letech minulého století dramaticky stoupat ženská zaměstnanost. V této době v USA také
začala klesat síla mužských příjmů a dnes, jak v bohatých, tak v chudých zemích je jen málo
rodin, co mohou žít pouze z jednoho příjmu. A zatímco ženy nastoupily do placeného
zaměstnání, muži se nezačali stejnou měrou podílet na práci v domácnosti a jejich privilegia
v rodině tak zůstala nedotčená. Ženy začaly být zatěžovány dvěma rolemi, jednak jako
živitelky a pak jako ty, které se starají o domácnost. A právě v tuto chvíli se ustavuje tzv.
druhá směna, která čeká na ženy po příchodu z placeného zaměstnání (Ehrenreich,
Hochschild 2003, Kolářová 2006).
V Československu však k nástupu žen do placeného zaměstnání a tím pádem k feminizaci
trhu práce docházelo o téměř třicet let dříve. Nemusí to tedy nutně být pouze globalizační
procesy, které zapříčinily nástup žen do placeného zaměstnání a které tak mění genderový
systém, ruší dichotomie maskulinního a femininního světa spolu s tradiční rolí muže jako
živitele rodiny a generují poptávku po placené péči o domácnost, jak to vidí např. Kolářová
(2006) či Ehrenreich a Hochschild (2003). Může to být jako v případě Československa
poválečná potřeba zapojit co nejvíce sil do pracovního procesu a současně socialistická
ideologie rovnoprávnosti, práva na práci, ale i povinnosti pracovat. Jak už totiž bylo zmíněno
výše, předpokladem pro splnění dvouletého plánu, pro úspěšnou obnovu hospodářství byla
mobilizace pracovních sil, která předpokládala nástup žen do placených povolání.8 Jako je
současná globální ekonomika závislá na práci žen (Kolářová 2006), byla i československá
poválečná ekonomika na ženách závislá. Zatímco na západě se v 50. letech vytváří ideál ženy
v domácnosti (Lutz 2011), v Československu je podporován nástup žen do placeného
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zaměstnání, mimo jiné i mzdovým zrovnoprávněním žen s muži. Toto zrovnoprávnění bylo
ustaveno vyhláškou ministra Šoltéze v červenci 1945.9
Ženské hnutí v Československu poukazovalo na to, že ženy byly často využívány jako levná a
přechodná pracovní síla a to převážně v kapitalistickém systému. Za základní požadavek
socialismu však bylo považováno absolutní zrovnoprávnění žen s muži. Mzdové
zrovnoprávnění proto mělo být výzvou pro všechny ženy k nástupu do placeného
zaměstnání.10 Podle autorky článku Uplatnění žen v hospodářském a sociálním životě11 z roku
1946 by měly ženy poznat výhody a význam placeného zaměstnání. Důležité podle ní bylo
zvýšit kvalifikaci žen, která má vést k vyšším mzdám a tím pádem i k lepšímu
hospodářskému postavení žen. Podle ženských organizací bylo také nutné, aby všechny ženy
dbaly o to, aby byl zákon o mzdovém zrovnoprávnění skutečně naplněn. 12 Podle
socialistického smýšlení však práce nebyla jen něčím, na co mají všichni občané právo.
„Naopak všichni občané mají povinnost přispívat k blahobytu celku prací.“13
Bylo to i ženské hnutí, které se snažilo podporovat národní mobilizaci pracujících a jak je
zřejmé z rétoriky časopisů ženských organizací, do určité míry propagovalo nástup žen do
placených zaměstnání.14 Důkazem toho je i návrh pro návrat provdaných zaměstnankyň do
veřejné služby, (ty z ní byly vyloučeny v roce 1938 z důvodu hospodářské a politické krize).
Tento návrh přednesly zástupkyně Národní fronty žen, Rady československých žen a Ústřední
rady odborů (ÚRO) předsedovi vlády a ministru vnitra. Reaktivace zaměstnankyň, která byla
umožněna dekretem prezidenta, podle nich měla být začátkem opravdového zrovnoprávnění
žen s muži.15
Ženy opravdu jevily zájem o nástup do placeného zaměstnání a o svou účast na budování
nového státu. Ženské organizace však upozorňovaly na to, že vzhledem k tomu, kolik času a
úsilí stojí ženy-hospodyně a matky práce v domácnosti, nemůžou si na sebe vzít ještě další
úvazek celodenního zaměstnání.16 Z tohoto důvodu předložila v říjnu 1946 Rada
československých žen ministru sociální péče Zdeňku Nejedlému memorandum, které
obsahovalo návrhy, jak zařadit ženy do výroby. Za jeden z nejdůležitějších úkolů byla
Československo 1946, č. 2, s. 98.
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považována racionalizace domácnosti. Toto memorandum poukazovalo „na nutnost
vybudování podniků pro úklid v domácnosti a čistících ústavů, na zlepšení vedení společných
kuchyní, zvláště závodních, na jejich rozšíření na členy rodiny, na zavedení prádelen,
žehlíren, správkáren. O děti budiž postaráno v jeslích, mateřských školách, školní mládež
budiž ve škole stravována a mimo školu pod pedagogickým dozorem.“17 Národní fronta žen
také navrhla, aby byla ustavena subkomise pro plánování a racionalizaci práce v domácnosti
při technické komisi národního výboru.18
Když tedy vdané ženy nastoupily do placeného zaměstnání, bylo na ně uvaleno dvojí
břemeno.19 V roce 1947 pracovalo přes milion žen v zemědělství a 680 000 žen v průmyslu,
dílnách, obchodech a kancelářích a na všechny tyto ženy po příchodu ze zaměstnání doma
čekaly další namáhavé práce, čili druhá směna.20 Stejně jako v 70. letech na západě, ani na
konci 40. let v Československu neznamenal nástup žen do placeného zaměstnání větší
zapojení mužů do práce v domácnosti.
První řešení, které se v tuto dobu nabízelo, byla racionalizace a mechanizace domácnosti.
Podle ministra průmyslu Laušmana, měla být všechna města i vesnice zásobena levným
elektrickým proudem i plynem, „aby naše hospodyně mohly používat bez zvláštních potíží i
nákladů dobrodiní moderní elektrické kuchyně, elektrických kamen, koupelny, prádelny,
rychlého vaření na plynovém sporáku, ledniček, žehliček.“21 Toto všechno měly být
výdobytky znárodněného energetického a strojírenského průmyslu. Podle Rady žen
nejrůznější přístroje sice mohly ženám usnadnit práce v domácnosti, nebylo už však podle
nich úsporné a ani možné, jimi vybavit všechny domácnosti. Jednak nebylo možné tyto
přístroje masově vyrábět a pak, bylo i za pracovně neúsporné považováno to, že by se žena
měla učit zacházet se všemi přístroji. Podle ženského hnutí tedy „řešení tkví v dělbě práce.“22
Podobně jako dnes měly být domácí práce vyřešeny outsourcingem, tedy převedením práce na
jinou ženu. Přestože se během 20. století očekávalo, že technologický vývoj eliminuje potřebu
lidské pomoci v domácnosti, i dnes jsou počty pracovnic v evropských domácnostech, v době
obrovského technologického pokroku, podobné jako před 100 lety. Jak je tedy zjevné dnes a
bylo i ve 40. letech, mechanizace nestačí, jsou potřeba i lidské zdroje, které práci odvedou
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(Lutz 2002). Po válce se však Československo podobně jako i například USA potýkalo
s nedostatkem pracovnic v domácnostech.23
4.1. Příčiny nedostatku pracovnic v domácnosti a jeho řešení
Problémem nedostatku pracovnic24 v domácnosti se podrobně zabýval článek v Radě žen
Pracovní síly v domácnosti již v roce 1945. Proč tedy podle autora vysoká poptávka po
pomocnicích do domácnosti nebyla naplněna? „Se služebnými a pomocnicemi v domácnosti
se špatně zacházelo.“ I když se tento jev podle autora nedá zobecňovat, stačí několik takových
případů, které ženy od této práce odradí a uvádí jeden konkrétní. 25
„Manželka jednoho domácího pána, u něhož bydlili moji rodičové, jinak dáma velice ušlechtilého
cítění, nařizovala své služebné v pravidelných obdobích umýt obrovskou půdu. Když jsem se paní
domácí zdvořile zeptal, proč nedovolí Mařence – když pro ni již nemá jiné práce – aby si šla zaplovati
do řeky, vyplísnila mne jako jinocha nezkušeného a poučila, že služebná musí být stále v kole, aby na ni
nepřišly hříšné „oumysly“.“ 26

Jak je z úryvku patrné, zaměstnavatelka dávala pracovnici pravidelně najevo svou moc nad ní
tím, že ji nutila dělat ponižující práci, která zjevně nebyla vůbec nutná. S podobným
zacházením se pracovnice setkávají i dnešní době. Často si ženy stěžují na neustálou kontrolu
ze strany zaměstnavatelky, na psychickou manipulaci i fyzické násilí, někdy i sexuální
obtěžování. Jsou nuceny dělat degradující práce a chování zaměstnavatelky mnohdy zahrnuje
demonstrování moci (Anderson 2003, Lutz 2002).
Dalším důvodem pro odmítání této práce byl uveden pocit společenské méněcennosti.
Postavení služebné bylo takové, které se nedalo zlepšit a dostat se z něj umožňoval pouze
sňatek nebo služba v další rodině. Jen malá pravděpodobnost zlepšení sociálního postavení
v tomto zaměstnání tedy ženy silně odrazovala.27 I v současnosti se práce v domácnosti pojí
se sociální stigmatem a není považována za normální zaměstnání ani pracovnicemi, ani jejich
zaměstnavateli/zaměstnavatelkami (Hondagneu-Sotelo 2007, Kolářová 2006).
„Další příčinou jest nepochybně – zvláště u mladších sil- naprostá vázanost na domácnost
zaměstnavatele. Naše bytová kultura, jak se tomu říká, nestojí za mnoho. Bydlíme takřka všichni
nehygienicky, neúčelně a stísněně. Tím hůře bydlí služebná, i když podle vyhlášky z 25. června 1941 jest
zaměstnancům, kteří bydlí v domácnosti, poskytnutí – pokud to dovolují bytové poměry – vlastní
obytnou místnost pro dobu zotavení a pro noční odpočinek. Místnost má odpovídat zdravotním
požadavkům a má býti zevnitř (jaké zkušenosti si vynutily tento samozřejmý požadavek!) i zevnějšku
uzavíratelná. Táž vyhláška nařizuje, že zaměstnancům jest poskytnouti příležitost ke koupeli
RŽ 1945, č. 4, s. 6.
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v domácnosti dvakrát měsíčně, nebo mu poskytnouti čas a peníze na lázeň. Člověk nebude pochopitelně
toužiti po zaměstnání, v němž bude mizerně ubytován. Pracovní doba jest uvedenou vyhláškou sice
podřízena zákonu o 8hodinové pracovní době, ale o nedělích a svátcích mohou býti požadovány běžné
práce (mělo být určeno, jaké práce to jsou) a zaměstnancům, musí se jednou týdně poskytnout volné
odpoledne a večer, které mají dvakrát v měsíci připadnout na neděli. Přece však – když zaměstnanec
bydlí u zaměstnavatele, těžko může mu odříct práci, i když se na něm žádá v době, kdy má nárok na
volno.“28

V tomto úryvku vidíme, s jakými problémy se pracovnice potýkaly z důvodu závislosti na
domácnosti, kde pracovaly. Hlavní nesnází bylo, že pracovnice musela být k dispozici téměř
pořád a nemohla si dovolit, ani v době svého osobního volna, zaměstnavateli/zaměstnavatelce
odmítnou práci. Obdobné je to i v současnosti. Právě pracovnice, které žijí v domácnosti
svých zaměstnavatelů, jsou v nejzranitelnější pozici (Uhde 2012). I když se mohou vzdálit do
vlastního pokoje, jsou stále v zaměstnání, nikdy nemají úplný klid. Jsou v práci prakticky 24
hodin denně. Hlavním nedostatkem je, že není jasně stanovena hranice mezi časem práce a
časem volna, stejně jako často není stanovena hranice v prostoru, mezi místem práce a
soukromým prostorem. Pracovnice tedy nemají vymezený čas na odpočinek (Anderson 2003,
Hondagneu-Sotelo 2007). Z tohoto důvodu dnes většina žen žije mimo domácnost
zaměstnavatelů a do domácnosti pouze dochází na určitý čas (Lutz 2011).
Jako poslední příčina byla uváděna nízká mzda. Autor tedy apeloval na to, aby byly zvýšeny
platy pomocnic v domácnosti a tím i jejich nemocenské a starobní pojistné dávky. 29 I v dnešní
době se pracovnice v domácnostech potýkají s problémem nízké mzdy a to obzvláště ty, které
žijí v rodině zaměstnavatele/zaměstnavatelky, často pracují za nižší než minimální mzdu.
Oproti nim hospodyně, které žijí ve vlastní domácnosti, vydělávají více peněz za méně
odpracovaných hodin. Zaměstnankyně se ale také setkávají s odpíráním mzdy ve zkušební
době, nebo v případě propuštění (Hondagneu-Sotelo 2007, Lutz 2002).
A jaká řešení tedy Rada žen nabízela? „Nedalo by se tomu odpomoci tak, že by se už jednou
postavilo toto povolání na roveň každé jiné hodnotné práci a tím by se řešila zároveň i otázka bytu, totiž, že
by tyto pracovnice, jako každý jiný zaměstnanec továrny, kanceláře, jakéhokoliv podniku, bydlil sám, byl
samostatným člověkem i ve svém soukromí? Ale k tomu je třeba vytvořit také z této práce povolání nebo
řekněme stav, tak jako z každé jiné práce. Ale pak je třeba odstranit názor, že službu v rodině vykonává
žena, která neumí nic jiného, čím by se živila. A že je to povolání z nouze, povolání posledního druhu.
Náprava je možná tím, že i toto odvětví práce bude mít svoje školení a svou organisaci. V cizině existují
takové školy.“30

Řešením měla být kvalifikace a zařazení této práce mezi všechna ostatní, uznávaná povolání.
Služby do domácnosti vždy byly a stále jsou nahlíženy a definovány jako nekvalifikovaná
práce a to proto, že stejná práce je obvykle prováděna ženami v rodinách zadarmo (Scrinzi
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2011). Za možné řešení byla tedy považována kvalifikace. Pro začátek, než budou založeny
odborné školy, měly posloužit alespoň kurzy, odpolední nebo večerní, půlroční až roční, které
by posluchačkám zajistily vysvědčení a ony by tak mohly být zařazeny mezi školené
pracovnice. „Opře-li se i práce pomocnic v domácnosti o určitý druh školení, stane se prací
kvalifikovanou a stejně hodnotnou, jako jiné druhy prací.“31 V porovnání s dnešním
kontextem můžeme vidět snahu o profesionalizaci této práce, konkrétně o profesionalizování
pracovnic. O profesionalizaci se v dnešní době snaží i české agentury, které zprostředkovávají
chůvy, některé i úklid domácností. Profesionalizace je v tomto případě založena na existenci
určitých profesních norem, podle kterých má být profese vykonávána a také na dodržování
etického kodexu. Chůva navazuje smluvní vztah, což podporuje chápání této práce jako
profese (Souralová 2012).
Nízký sociální status domácích prací se automaticky nezmění tím, že se tyto práce změní
v placené povolání, proto celá současná debata o profesionalizaci vychází z předpokladu, že
se status domácích prací zvýší, pokud budou vykonávány na profesionální bázi (Lutz 2011).
A z tohoto předpokladu vychází i poválečná snaha ženských organizací o transformaci
domácích prací v kvalifikované placené povolání. Profesionalizace je prostředek, skrze který
mohou pracovnice v domácnosti získat respekt jako opravdové pracovnice (Anderson 2003).
Také má tento požadavek přispět k uznání domácích služeb jako zaměstnání (Lutz 2011).
Poptávka po profesionálních – dříve ještě služebných, začala stoupat již koncem 19. století.
V této době vznikaly první školící instituce a zájmové skupiny (Lutz 2002). Potřebnost
specifických znalostí pro výkon tohoto povolání ukazují i současné výzkumy. Jedna
z respondentek ve výzkumu Helmy Lutz (2011) uvádí, že k této práci jsou zapotřebí určité
specifické znalosti a dovednosti, které se dají získat velkým úsilím. Musí přesně vědět, co
například použije na mramor, na starožitný nábytek, co na stříbrný servis, čím konkrétně
odstraní kterou skvrnu a podobně.
Za ideální řešení situace pomocnic v domácnosti bylo podle ženských organizací považováno
zřízení družstva, které by ženy zaměstnávalo a podle potřeby je vysílalo za prací do
jednotlivých domácností, zařizovalo by jim ubytování i pracovní náčiní. V pracovním místě
by tedy pouze odvedly svoji práci a už by dále nebyly osobně závislé na majiteli/majitelce
domácnosti. Byly by vypláceny organizací (družstvem), která by je zaměstnávala. 32 Toto
řešení ve formě družstva mohlo vyřešit hierarchický rozdíl mezi institucionální logikou práce
31
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v soukromém místě a logikou formálního zaměstnaneckého systému. Práce se sice měla
odehrávat v soukromém místě, ale domácnost si měla najímat družstvo, nikoliv konkrétní
pracovnici. Družstvo mělo být řízeno logikou formálního zaměstnaneckého systému, kdy
pracovnice je standardní zaměstnankyní a je tedy uchráněna výše uvedených problémových
situací, do kterých se pracovnice často dostávaly (Lutz 2011). Analogii k družstvu můžeme v
současnosti vidět ve zprostředkovatelských agenturách, jak už jsem zmínila výše. Zásadní
rozdíl ovšem je, že dnešní agentury jsou privátní, kdežto družstva byla státní (Souralová
2012).
V posledních letech Mezinárodní organizace práce upozorňuje na to, že pracovnice
v domácnosti nejsou dostatečně chráněny. Proto byla vytvořena Úmluva o důstojné práci pro
pracující v domácnosti, která stanovuje mezinárodní standardy zajišťující pracovnicím
důstojné podmínky pro práci. „Ustavení mezinárodních standardů domácí práce jako
zaměstnání je výsledkem dlouhodobé snahy upozornit na porušování lidských práv
pomocnic/pečovatelek v domácnosti a vyloučení práce v prostoru soukromé domácnosti ze
standardů pracovních práv“ (Uhde 2012: 13-14). Na tuto nedostatečnou záštitu nad placenou
prací v domácnosti upozorňovaly československé ženské organizace již v poválečných letech
a právě zřízení družstva mělo tento problém vyřešit. Zaměstnání v družstevní organizaci mělo
pro pracovnici znamenat, že i jí se týkají standardy pracovních práv a ochrany pracujících.
Současně družstvo mohlo vytvářet neosobní smluvní vztah s majiteli domácností, který by
pracovnice uchránil emočně vypjatých situací, jenž mohou nastat v případě navázání bližších
vztahů mezi zaměstnavateli/zaměstnavatelkami a pracovnicemi, jak upozorňuje Helma Lutz
(2011).
Podobně i dnes některé autorky vidí možné řešení v určité komodifikaci domácích prací,
v profesionalizaci skrze zprostředkovatelské agentury, jak to uvádí například Gabrielle
Meagher (Meagher in Uhde 2012). Vztah k majitelům domácnosti je v tomto případě zajištěn
zprostředkující agenturou, která by měla pracovnicím zajistit důstojné podmínky. Agentury se
však

liší

v míře,

ve

které

zasahují

do

utváření

vztahu

a

očekávání

zaměstnavatele/zaměstnavatelky a zaměstnankyně, a co se týče smluvních podmínek práce.
Jak ukazuje Hondagneu-Sotelo (2007) v USA se tento zájem agentur liší podle
klienta/klientky a sociální vrstvy, ze které pochází a také podle rasy, národnosti potenciální
pracovnice. Pokud jde o bílé chůvy, agentury aktivně vytvářejí pracovní standardy. Pečlivě si
klienty/klientky vybírají, informují je o pracovních standardech a jasně vymezují pracovní
dobu a s ní spojené úkoly. Rovněž naléhají na zaměstnavatele/zaměstnavatelky, aby sepsali
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pracovní smlouvu, která práci formalizuje. Pokud jde o zprostředkování anglicky mluvících
chův/hospodyň s dobrými doporučeními a zkušenostmi, agentury informují klienty/klientky o
pracovních standardech, i když méně a snaží se zajistit, aby jejich očekávání, co se týče
povinností a pracovní doby byla realistická. Tyto ženy mohou skrze agentury najít vyhovující
práci. Horší však je situace pro ženy, které nemluví anglicky, nemají povolení k pobytu a
ostatní potřebné dokumenty, doporučení z dřívější práce a zkušenosti. Jejich pracovní
podmínky jsou nejhorší a při vyjednávání práce, se musejí nejvíce přizpůsobovat. Vzhledem
k tomu, že agentury nejsou zaměstnavatelkami pracovnic, ale pouze zprostředkovatelkami
práce, nenesou žádnou odpovědnost za zaměstnavatelovy/zaměstnavatelčiny povinnosti, ani
za potenciální zneužívání pracovnic.
Obdobně problematickou situaci vidí i Bakan a Stasiulis (1995) v Kanadě. Neexistuje zde
žádná kontrola zprostředkovacích agentur, ať už licencovaných či nelegálních, což mnohdy
vede k velmi bezohledným praktikám ze strany majitelů těchto agentur. Agentury jsou tu od
toho, aby dobře poznaly rodinu a její potřeby a našly jí co nejvhodnější pracovnici do
domácnosti. Tyto praktiky jsou však založeny na rasových/etnických a genderových
předsudcích a to jak co se týče žadatelky a její vhodnosti pro tuto práci (některé žadatelky
jsou z důvodu své národnosti agenturami odmítány), tak co se týče potenciální rodiny.
Ideologické stereotypy vedly k vykonstruování představy o kanadské, bílé, středostavovské
rodině a jejích potřebách, což ovlivňuje výběr uchazeček. Ty nejlepší agentury prověřují jak
uchazečky, tak i klienty/klientky. Mnohem více se však zaměřují na pracovnice a rodinám o
nich poskytují veškeré informace. To stejné však nezajišťují i uchazečkám. Samy agentury se
více ztotožňují se zájmy svých klientů/klientek než uchazeček, což vede k jejich nedostatečné
ochraně.
Přes veškeré snahy v poválečném Československu se i nově vznikající družstva, jako
například Osvobozená domácnost potýkaly s nedostatkem pracovníků/pracovnic, stejně jako
domácnosti s nedostatkem pomocnic. I absolventky odborných škol pro ženská povolání
nejevily o tuto práci zájem. Ženské organizace i nadále propagovaly odborné školení pro
pracovnice v domácnosti a tím pádem jejich začlenění mezi kvalifikované pracovníky a
pracovnice. A přidávali se k nim i další.
„Revoluční odborové hnutí, Svaz zaměstnanců různých povolání, uznalo nejvyšší potřebu odborného
školení pomocnic v domácnosti a navrhuje zrovnoprávnění tohoto oboru s ostatními pracovními obory.
Zaměstnankyně by prošly povinným školením a tím by došly k vzestupu odborného sociálního a
kulturního uplatnění. Nebyly by to jen zájmy pomocnic v domácnosti, které mluví pro tento návrh. Nová
úprava by prokázala také velkou službu veřejnosti. Za prvé vytvořením kádru spolehlivých pracovnic
pro soukromí i veřejnou péči, za druhé přispěním k zřízení veřejně užitečných podniků v městech i na
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venkově (prádelen, žehlíren, správkáren prádla, čistících ústavů, které ulehčí zaměstnaným ženám péči
o domácnost).“33

Z tohoto úryvku je patrná naléhavá potřeba pracovnic do domácnosti, která měla být naplněna
kvalifikací. Z kvalifikace, stejně jako ze současné profesionalizace měly profitovat obě strany.
Zaměstnavatelům/zaměstnavatelkám (veřejnosti) měla kvalifikace (profesionalizace) zajistit
školenou a kompetentní pracovnici a pracovnici měl být zajištěn respekt a především to, že
její práce bude nazírána jako profese (Anderson 2000). Skrze profesionalizaci se mohou
domácí služby změnit z povinnosti být ve službách jedné třídy, v příležitost být ve službách
celé společnosti. Profesionalizace tedy vyzdvihuje veřejnou nezbytnost služeb do domácnosti
a tím pádem i domácích prací a pozvedá jejich sociální funkci. Strategie profesionalizace
domácích služeb je založena na uznání sociální hodnoty domácí práce, stejně jako její
ekonomické hodnoty, vzhledem k jejímu převedení na trh. A právě o toto ženské a další
organizace usilovaly. Aby práce žen v domácnosti nabyla sociální hodnoty a byla považována
za náležité povolání, ať už placené či neplacené (Scrinzi 2011).
Ženské organizace v roce 1948 připravovaly dvouletou učební osnovu s návštěvou
pravidelných kurzů, která se později měla změnit v učňovské školy zakončované učňovskou
zkouškou. Po složení závěrečných učňovských zkoušek mělo být novelizováno i platové
zařazení pro pomocnice v domácnosti z roku 1945. Za nutné bylo považováno i upravení
názvu ‚pomocnice v domácnosti‘.34 Podobný trend je patrný i u současných autorek, které
namísto tradičního názvu služebná, či posluhovačka preferují označení pracovnice
v domácnosti. (Anderson 2000). Platové zařazení pomocnic v domácnosti bylo určováno tzv.
závaznými mzdami pro zaměstnance v domácnosti.
Za důležitou prerekvizitu pro profesionalizaci práce v domácnosti, stejně jako pro vytvoření
pracovní smlouvy, je považováno definování dovedností, klíčových kompetencí nezbytných
pro výkon tohoto povolání. Jejich vytyčení je však často považováno za problematické
(Anderson 2000, Lutz 2008, Lutz 2011). V případě tzv. závazných mezd35, však byly
vyhláškou stanoveny předpoklady pro dosažení určitého platu. Plat pomocnic a hospodyň byl
určován na základě věku, praxe, velikosti domácnosti, záleželo také, zda pomocnice umí vařit
nebo přímo absolvovala odbornou školu či kurz. Hodinový plat uklízeček pak byl stanoven
podle náročnosti práce, kterou vykonávaly. Další samostatnou skupinu pak tvořily
ošetřovatelky, které byly odměňovány podle délky praxe, podle toho o koho se staraly a
ČSŽ 1948, č. 5, s. 12.
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v jakou dobu. Byly tedy jasně odlišovány domácí práce spojené s věcmi, jako vaření, uklízení,
praní a práce spojené s péčí o osoby, jako je péče o děti a nemocné. Co však nebylo
diskutováno a vyřešeno, byly případy, kdy se domácí práce a práce spojené s péčí prolínaly
(Lutz 2011). V dnešní době většina amerických domácností, které zaměstnávají pracovnici do
domácnosti, požaduje právě jak péči o děti, tak údržbu domácnosti (Hondagneu-Sotelo 2007).
4.2. Vznik družstva Osvobozená domácnost
Roku 1945 bylo založeno neziskové družstvo Osvobozená domácnost (Uhrová 2005). Jeho
ustavující valná hromada se však konala až 22. října 1946. Nově zvolené představenstvo
v tuto dobu začínalo zřizovat poradní sbory a to hospodyňský a odbornický. Pro nově
vznikající družstvo byly ze všeho nejdůležitější právě tyto poradní sbory, neboť na základě
jejich iniciativních návrhů měla být řízena veškerá činnost družstva.36 Družstva byla
zakládána na území celé republiky a to převážně členkami Národní fronty žen, Rady
československých žen, Revolučního odborového hnutí, ÚRO, osvětových rad a dalších
ženských institucí a spolků. Družstva Osvobozené domácnosti měla být plně podporována
ministerstvem průmyslu, ministerstvem sociální péče a stejně tak jednotlivými národními
výbory.37 Díky ministerstvu sociální péče byly tyto podniky včleněny do investičního
programu dvouletého plánu a bylo na jejich vybudování v roce 1947 ministerstvem sociální
péče vyplaceno 4 900 000 Kčs subvencí38 a bylo tak umožněno 22 družstvům zahájení
provozu (Uhrová 2005). Družstva obzvláště v pohraničí měla v počátcích výhodu, protože jim
byly přidělovány konfiskované stroje, někdy i budovy. Co se týče toho, komu mělo družstvo
poskytovat své služby, bylo zpočátku zamýšleno jako družstevní podnik pracující pouze pro
své členy. Hospodyně měly být členkami družstva, podílet se na jeho správě a mít tak pod
dozorem chod podniku, což mělo zajišťovat ty nejlepší výsledky a perfektní plnění požadavků
domácností.39 V budoucnu se však z členského podniku přešlo na standardní zaměstnanecký
podnik (Uhrová 2005). Družstvo mělo zaměstnávat pracovníky, kteří jsou odborně vyškolení,
s družstvem mají řádný pracovní poměr a také jsou pojištěni.40 Pokud tedy dnes někdo
argumentuje proti profesionalizaci práce v domácnosti z toho důvodu, že by byla příliš
nákladná, protože by se pracovnicím nejenom zvedly mzdy, ale také by za ně
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zaměstnavatelé/zaměstnavatelky museli odvádět daně a sociální a zdravotní pojištění
(Anderson 2000), instituce Osvobozené domácnosti tento problém vyřešila, protože sama
organizace měla zaměstnankyně vyplácet a odvádět jim pojištění a klienti/klientky měli za
odvedenou práci platit družstvu.
Přestože první družstvo Osvobozené domácnosti vzniklo v Humpolci41, slavnostního otevření
se Osvobozená domácnost dočkala až 31. ledna 1948, kdy družstvo přebíralo parní prádelnu
Oskara Haaca v Praze 7. Této události se zúčastnila i ministryně průmyslu Jankovcová, která
ve svém projevu vyjádřila pochopení vůči pracujícím ženám-hospodyním a dodala, „že jako
žena dovede ocenit tíhu povinností a vypětí, které spočívá na bedrech žen.“42
4.3. Cíle a úkoly družstva Osvobozená domácnost
Cílem Osvobozené domácnosti bylo „pomáhat pracujícím ženám v nedoceněné dřině
v domácnostech.“43 Hlavní myšlenkou, „pro kterou družstvo vzniklo, je všestranná pomoc
ženě-hospodyni, která je stále ještě nejzaměstnanějším občanem státu. Zatím co normální
pracující člověk má průměrnou pracovní dobu 8 hodin denně, je zaměstnána žena-hospodyně
– obzvláště je-li výdělečně činná, což není dnes zjevem řídkým, mnohem více hodin denně,
zvláště jsou-li v rodině malé děti. Stává se prostě otrokem své domácnosti.“44
V této době, jak už bylo zmíněno výše, bylo velmi propagováno zmechanizování a
racionalizace domácnosti. Protože však ceny jednotlivých přístrojů a vybavení byly opravdu
vysoké, pro většinu obyvatel zůstávaly stále nedostupné.
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Proto také bylo cílem družstva

„osvoboditi ženy od nadměrné a v dnešní době technického pokroku neúčelné a zbytečné
fysické námahy při vedení domácnosti a zkrátit podstatně její dnes abnormálně dlouhou
pracovní dobu, a to způsobem přístupným dnešním finančním možnostem rodin všech vrstev,
i s nejmenšími příjmy. Dnešní zařízení domácností vyčerpává fysické síly hospodyň pracovní
dobou, která daleko přesahuje dobu, uznanou zákonem za maximální, i pro povolání s úkoly
mnohem méně namáhavými a složitými i méně důležitými.“
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Vyřešení příliš vysokých

pořizovacích nákladů na zmechanizování domácností, ale také nedostatečné výroby, která
nepokrývala ani poptávku rodin dobře finančně zabezpečených, bylo nasnadě. Kolektivizace
některých domácích prací a převedení odpovědnosti za ně do pracovních podniků. Toto řešení
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mělo přinést jak úspory v domácnostech, tak i uspoření surovin, které byly potřeba na výrobu
jednotlivých strojů a které bylo třeba dovážet.47
Družstvo „Osvobozená domácnost“ chtělo pomáhat ženám-hospodyním právě s těmi
domácími pracemi, které byly fyzicky nejnamáhavější, a tudíž zabíraly nejvíce času. Proto na
prvním místě stálo zakládání družstevních prádelen. Dále mělo družstvo ve svém programu
zakládání správkáren prádla a punčoch, žehlíren, čistíren, podniků pro úklid, tzn., že měly
snahu zřídit velkou síť pracovnic do domácností, které by byly přivolávány na generální úklid
do rodinných domů a bytů a měly také vystřídat hospodyni v případě, že onemocní a otec,
který chodí do práce, není schopen se sám postarat o děti. Tato zařízení měla zkrátit pracovní
dobu ženy v domácnosti o 2,5 až 6 hodin denně, a to podle toho v jaké míře bude služeb
družstva využívat.48
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5. Diskurs

o

domácích

pracích

v časopisu

Naše

domácnost:

časopis

ústředí

československých hospodyň
„Hospodyňství – péče o rodinu a domácnost – je především povolání jako jiné. Srovnáváme-li
je s jinými, je zodpovědnější, složitější, zajímavější – ale i náročnější. Chceme-li je úspěšně
zastávat, potřebujeme k němu svědomitost, osobní kázeň, též vtip, tvůrčí fantasii a dobrou
přípravu.“49
Cílem této kapitoly je popsat a analyzovat diskurz o domácích pracích a činnosti hospodyň
v časopisu Naše domácnost. Časopis Naše domácnost vydávalo Ústředí československých
hospodyň (ÚČH) – členský spolek Rady československých žen a byl to jediný odborný
časopis pro ženy v domácnosti. Naše domácnost navazovala na prvorepublikový časopis Žena
a domov. (Nečasová 2011) Diskurz tohoto časopisu je důležitý pro mou práci, protože
demonstruje názory a přístupy ženského hnutí na domácí práce, na práci žen-hospodyň a na
řešení jejich společenského postavení. Ukazuje také, jak ženské organizace definovaly domácí
práce.
Klíčovým bodem diskurzu, který se prolíná všemi tématy, je ukázat důležitost hospodyně,
jakožto pracující občanky, bez jejíchž schopností a náročné práce by se neobešla ani rodina,
ani nově se budující stát. V časopisu je také zdůrazňováno, že v době ve které se pohybujeme,
bylo nejrozšířenějším povoláním mezi ženami péče o rodinu a domácnost a ženy byly často
konfrontovány pochybnostmi o užitečnosti a důležitosti své práce. Jak je patrné z rétoriky
časopisu, na tento problém ženské hnutí poukazovalo i prostřednictvím periodika Naše
domácnost, kde jak uvidíme, byla definována důležitost ženy-hospodyně a domácích prací pro
celou společnost.50
Klíčová témata diskurzu, která nejvíce vystupují do popředí, a kterými se budu postupně
zabývat, jsou práce hospodyně – povolání jako jiné. S tím souvisí i výkon, který musejí
hospodyně odvést – stejně jako v každém jiném zaměstnání. V případě hospodyně, kdy náplň
práce je velmi široká, mluvíme o schopnosti perfektní organizace práce, fyzické námaze,
časové náročnosti, a v případě žen které musejí zastat i další povolání, tentokrát placené, o
dvojím břemenu. Pro každé povolání je třeba kvalifikace, proto další tématem je
kvalifikovanost hospodyňské práce a s ní související tenze v diskurzu - naučené versus
vrozené. Vrcholem důležitosti této práce, tzn. důležitosti pro stát a národ je téma budování. A
49
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v neposlední řadě také uvedu téma symbolického ohodnocení a s ním související problém
neviditelnosti domácích prací.
5.1. Řešení problému: práce v domácnosti jako povolání
Texty v časopisu velmi často upozorňují na to, že práce v domácnosti není chápána jako
povolání. Proto prvním a také nejčastěji vystupujícím rysem diskurzu je, jak již uvozuje
úvodní citát to, že práce hospodyně je práce a povolání jako jakékoliv jiné. Naše domácnost
dává toto téma do popředí například ocitováním paní Rooseveltové. „Každé děvče, kterého je
třeba doma pro práci, zastává místo právě tak důležité pro veřejnost, jako děvče, které pracuje
u stroje v továrně.“51 Socialistické ženy apelovaly na to, aby práce hospodyně byla
považována za práci, která je produktivní, ale hlavně rovnocenná s každým jiným
povoláním.52 Proto také si z iniciativy ÚČH zástupkyně žen – Národní fronty žen, Rady čs.
žen a Ústředí čs. hospodyň vyžádaly schůzku s ministrem výživy, kde požadovaly vysvětlení,
proč je ženám pracujícím v domácnosti, ženám zastávajícím tak těžkou fyzickou námahu
odepřen přídavkový lístek. Pokud totiž byla žena zaměstnána v domácnosti za mzdu,
přídavkový lístek jí byl přiznán, pokud však pracovala v rodinném poměru, lístek jí byl
odepřen. Ženy se proto silně ohrazovaly vůči úřednímu výnosu, který řádně pracující občanky
státu odsuzuje k podvýživě.53 Naše domácnost tedy prezentuje práce v domácnosti jako
povolání, které je rovnocenné všem ostatním zaměstnáním a to jak ve své důležitosti, tak ve
své náročnosti. Jak uvidíme dále, práce v domácnosti je také chápána jako nezbytná pro
budování státu.
5.2. Řešení problému: uznat práci v domácnosti jako nezbytnou při budování státu
Druhým rysem diskurzu je budování a kladení důrazu na výstavbu státu a zapojení žen jako
občanek. Toto téma se objevuje, když autorky píší o tom, že na velmi často podceňované
práci ženy v domácnosti stojí kultura celého národa. Je to právě žena, která utváří útočiště
zvané domov, kde všichni členové rodiny odpočívají a nabírají nové síly.54 O důležitosti
hospodyně při budování státu se dozvídáme například z článku Hospodyně pomáhá a buduje,
kde autorka píše následující. „Tedy i ve své domácnosti – v péči o ostatní členy rodiny plní
žena-hospodyně část svých povinností k celku.“55 Podle autorek Naší domácnosti je dobře
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fungující domácnost s hospodyní, která perfektně zastává svoji práci, klíčová při budování
nové republiky v poválečné době. Domácí práce je tedy definována jako nezbytná a důležitá
nejen pro rodinu, ale pro celý národ a stát.
5.3. Řešení problému: uznat výkon hospodyň
„Kdyby všechno obyvatelstvo bez rozdílu pracovalo s tak tvrdošíjnou vytrvalostí jako
hospodyně, pak by to u nás už teď muselo vypadat jinak.“

56

Třetím rysem diskurzu je výkon

hospodyň, o kterém se jak upozorňuje Naše domácnost, příliš nemluví. Do výkonu hospodyň
můžeme zařadit schopnost perfektní organizace práce, její fyzickou námahu a časovou
náročnost a v neposlední řadě širokou náplň práce. Důležité je, že jak již bylo zmíněno výše,
v tuto dobu se ustavila tzv. druhá směna a Naše domácnost si jasně všímá dvojího břemene,
které na ženách leží. 57
Naše domácnost poukazuje na „špičkový výkon“, který hospodyně odvádějí. V návaznosti na
velmi časté články o vynikajících výkonech různých pracovníků a celých skupin, poukazují
v Naší domácnosti na výkon, který musejí podávat hospodyně. Například v březnovém čísle
poukazují na prvotřídní výkon, který musely hospodyně odvést v prosinci, v době kdy
předvánoční přípravy vrcholí a vyžadují zvýšené pracovní nasazení hospodyně. Od září až do
února docházelo třikrát denně k uzávěru plynu a v prosinci se k tomu přidalo i vypínání
elektrického proudu.58 Z tohoto jasně vyplývá, že mezi jedny z nejdůležitějších a současně
nejnáročnějších prací hospodyně patří vaření a v tom nám nás utvrzuje i následující citát.
„Vaření je opravdu práce, milý muži. Důležitá, odpovědná, dlouhotrvající práce. Při
nejmenším tak těžká jako práce v kanceláři. Člověk by to měl uznat.“59 S vařením souvisí
další velmi důležitý úkol hospodyně a tím je starost o výživu a zdravou životosprávu dětí a
manžela. Přestože většina pracujících mužů a dětí v této době již v poledne navštěvuje
závodní jídelny, Naše domácnost zdůrazňuje, že pokrmy podávané v závodních jídelnách
nejsou dostačující a klade hospodyním na srdce, aby pro rodinu připravovaly vydatnou
večeři.60 „Víme, že takové důkladné vaření, hlavně ve večerních hodinách, to není maličkost,
a dovede každou z nás po celodenní lopotě unavit. Budeme-li však pracovat v myšlence na ty
a pro ty, které máme nejraději a na jejichž zdraví nám tolik záleží, půjde to hned lépe.“
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Naše domácnost poukazuje na velkou námahu, kterou obnáší pro hospodyni vaření po návratu
ze zaměstnání, přesto však tuto práci vidí jako nezbytnou a současně jako práci, která
výhradně leží na ženě.
Výkon ženy hospodyně zahrnuje i širokou náplň práce. Naše domácnost zmiňuje anketu
generálního tajemníka bývalé Společnosti národů, která se jako první věcně zabývala touto
problematikou a v ní se uvádí. „Které jsou povinnosti ženy v domácnosti? Očekává se, že
žena v domácnosti dovede se zabývati: nákupem zboží, kuchyní, péčí o hygienu a čistotu
domu, šitím a opravami, prádlem, péčí o nemocné, péčí o děti, výchovou dětí do 5 let,
domácím účetnictvím, opravami a ozdobou domácnosti, v krajích zemědělských drůbeží,
mlékárenstvím a zahradnictvím.“62 Z citace je patrné, co vše zahrnuje výkon hospodyně, a že
všechny tyto povinnosti, které musí hospodyně zastat, jsou nejen časově náročné, ale i fyzicky
a psychicky vyčerpávající. K tomu aby žena všechny tyto práce zastala, musí být vzdělána ve
svém oboru, také musí být vynalézavá a mít schopnost perfektní organizace práce. V článku
Jak je to s časem hospodyně? se autorka věnuje právě časové náročnosti práce hospodyně.
Hospodyně (a musíme vzít v potaz, že v tuto dobu je hospodyňství nejrozšířenějším ženským
povoláním) pracuje, jak Naše domácnost zdůrazňuje, bez povšimnutí, ne standardních 8
hodiny denně, ale 12-15 hodin denně. Autorka fakt, že se o časové, ani fyzické námaze práce
hospodyně nemluví, vysvětluje výchovou dívek, kterým je od mala vštěpováno, „že nejlepší
žena je ta, o které se nejméně mluví a že nejdokonalejší domácnost je ta, jejíž chod není ani
vidět, ani slyšet.“63 Toto souvisí i s neviditelností domácích prací a jejich nedostatečným
symbolickým ohodnocením, které zmíním později.
Naše domácnost poukazuje na to, že hospodyně musejí podávat mimořádný výkon, aby
domácnost dobře fungovala. Ukazuje, že domácí práce jsou časově náročné a fyzicky i
psychicky velmi vyčerpávající. Neobejdou se bez komplikací, jako byly v této době například
uzávěry plynu a elektřiny. Tato práce je taktéž zdůrazňována jako velmi zodpovědná,
vzhledem k tomu že hospodyně zodpovídá za životosprávu celé rodiny, pro kterou musí
přinášet nemalé oběti.
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5.4. Řešení problému: učinit práci v domácnosti kvalifikovanou
Čtvrtým rysem diskurzu je kvalifikovanost hospodyňské práce. Aby mohla hospodyně zastat
tak širokou náplň práce, potřebuje k tomu disponovat určitým vzděláním a kvalifikací.64 Toto
téma se objevuje například v článku Výchova budoucích francouzských hospodyň, kde
autorka uvádí. „Zkušená hospodyně se nerodí – ta se vychovává65…Výchově hospodyňství by
mělo býti věnováno více péče nejen na školách národních, ale nauka o výživě patří i do
středních škol. A nemusí a neměly by se dělati žádné výjimky mezi děvčaty a hochy. I chlapci
potřebují si umět něco spravit, uvařit, ukliditi po sobě.“66 V tomto případě vidíme, že autorka
apeluje na nutnost vzdělání v oblasti domácích prací a nechce dělat žádné rozdíly mezi muži a
ženami. V tomto ohledu můžeme v diskurzu spatřovat určitou tenzi v názoru na vrozené
versus naučené schopnosti hospodyně. Od jiné autorky se můžeme v Naší domácnosti dočíst o
hospodyních, domácnosti a domově a tom, že „vybudovati jej co nejútulněji náleží
k vrozeným ženským talentům.“67 Přestože autorka zdůrazňuje, že je to právě žena, která je
svou přirozeností předurčena k tomu, aby dobře vedla domácnost, apeluje na vládu, aby byl
organizován „alespoň půlroční kurs sociální, hospodyňské a mateřské výchovy, obecně
povinný.“68 Na jednu stranu tedy od některých autorek můžeme slyšet, že žena se hospodyní
nerodí, ale stává a potřebuje k tomu dostatečné vzdělání a kvalifikaci, které si musí obstarávat
z tisku, přednášek, různých kurzů a rozhlasových vysílání69, na druhou stranu z článků jiných
autorek vyplývá, že žena se sice hospodyní nerodí, ale stává, ale musí se narodit jako žena,
aby se jí mohla stát. Být ženou je tedy podle nich první, avšak ne jediná kvalifikace
hospodyně.
Názor na potřebu vzdělání pro hospodyně můžeme vidět i v činnosti samotného Ústředí
československých hospodyň, které pravidelně v Naší domácnosti inzerovalo kurzy vaření a
úsporného zavařování, přednášky na nejrůznější témata jako jsou bydlení, oblékání, výživa,
hygiena a podobně.70 V rámci ÚČH fungovaly i nejrůznější poradny, jako například poradna
barvení DUHA, poradna správného oblékání či hospodyňská poradna vaření.71
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Naše domácnost tedy prezentuje domácí práce jako práci kvalifikovanou, pro kterou jsou
nutné specifické znalosti, které si hospodyně musí obstarat a osvojit si je.
5.5. Řešení problému: symbolické ohodnocení pro hospodyně a domácí práce
V neposlední řadě také články v Naší domácnosti upozorňují na nedostatečné symbolické
ohodnocení hospodyň a domácích prací. To jednak souvisí s neviditelností domácích prací,
která již byla zmíněna výše. Tento fenomén Naše domácnost zpracovala v komiksu s názvem
„Práce hospodyně je vidět – když není udělána.“72 Tímto obrázkovým zpracováním se snaží
vyvrátit veřejně rozšířený názor, že hospodyně domácí práce dělá jen tak mimochodem a bez
větší námahy.
Dále nedostatečné symbolické ohodnocení souvisí s tím, že práce hospodyně není veřejností
vnímána jako plnohodnotné povolání. Naše domácnost vidí v tomto směru jako velmi
problematické dlouholeté rozlišování mezi „ženou pracující“ a „ženou v domácnosti“, kdy
toto rozlišování používají i samy ženy. A právě v tomto rozlišování vidí autorka prvopočátek
posuzování žen v domácnosti jako příživníků a „neužitečných tvorů“. Kořeny veřejné
představy o práci ženy v domácnosti. Toto veřejné mínění autorka ilustruje na příkladu
rozhlasové skeče, ve které byla řeč o školení hospodyň, kdy by ženy dostávaly známky
z vaření knedlíků, přišívání knoflíků a česání dětí.73
Naše domácnost se také zabývá symbolickým ohodnocením hospodyň na lingvistické úrovni.
To můžeme vidět na příkladu sloupku s následujícím nadpisem. „Hospodyně – žádné
hospodyňky!“74 Autorka se v tomto případě ohrazuje vůči tomu, aby byla dospělá žena
titulována hospodyňka. Toto oslovení se totiž velmi často objevovalo v inzerátech nebo
úředních spisech. „Cožpak se píše nebo říká obuvníčci, lékárníčci, pekaříčkové?“75 Označení
hospodyňka autorka vnímá jako degradující a ptá se, zda snad ženy ještě na pořádné
hospodyně nedorostly.
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6. Závěr
Ve své práci jsem se věnovala problematice druhé směny, tak jak ji nahlížely československé
ženské organizace v letech 1945-1948. Postupně jsem se věnovala historickému kontextu,
který byl velmi specifický. Toto období nebylo příliš nakloněno liberalismu, populace se
radikalizovala a myšlenkové a ideologické proudy začaly směřovat k socialismu a
Sovětskému svazu. Toto vše ovlivňovalo ženské hnutí, ženské organizaci a jejich myšlenkové
koncepty a fungování. Na jednu stranu jsme mohli vidět snahy o ocenění práce hospodyně a
vyzdvihování její nutnosti pro budování poválečného státu. Mnohé členky ženského hnutí
usilovaly o to, aby si žena mohla vybrat, zda nastoupí do placeného zaměstnání, či zůstane
v domácnosti. V tomto případě pak chtěly, aby práce ženy byla uznávána jako jakékoliv jiné
povolání a aby ženy nebyly kvůli tomuto diskriminovány. Na druhou stranu můžeme vidět
velkou podporu národní mobilizace práce, povzbuzování žen v nástupu do placeného
zaměstnání a s ním spojené snahy o vyřešení druhé směny. V této době byl velký nedostatek
žen, které by byly ochotny jít pracovat do domácnosti a umožnit tak jiným ženám nástup do
zaměstnání. Problémy, se kterými se pracovnice potýkaly, byly velmi podobné, jako jsou
dnes. Společenská méněcennost, nízká mzda, špatné zacházení ze strany zaměstnavatelů
apod. Úvahy o tom, že by se na práci v domácnosti měli podílet i muži, se prakticky
neobjevovaly a tak se jako jediné řešení jevilo vytvořit takové podmínky pro pracovnice do
domácnosti, aby byly ochotny se tomuto povolání věnovat. A právě to měl být klíč k řešení,
udělat z této práce povolání, které by bylo společensky hodnotné jako všechna ostatní
povolání. Východiskem měla být kvalifikace, kurzy a školy. Pro každé povolání je třeba mít
určité vzdělání a to mělo pracovnicím zajistit vyšší sociální status.
V podobném duchu se nesou i dnešní debaty o profesionalizaci této práce a i dnes je za možné
řešení považována komodifikace domácích prací, přičemž některé agentury se snaží o určitou
profesionalizaci. Můžeme tedy vidět jistou paralelu mezi dnešními zprostředkovatelskými
agenturami a družstvem Osvobozená domácnost. Co je však na této instituci specifické, je to,
že řeší veřejně, se snahou o získání státní podpory, soukromý problém, zatímco agentury
fungují v podnikatelské sféře. Navíc, ženské organizace se tento problém snažily vyřešit ještě
dříve, než nastal. Aby mohly ženy, které byly do té doby v domácnosti, nastoupit do
placeného zaměstnání, měla vznikat družstva, která by zkrátila jejich pracovní dobu a
umožnila jim tak práci mimo domov.
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Moje práce tedy dala nahlédnout do jiného způsobu řešení druhé směny, ukázala odlišný
přístup k pracovnicím v domácnosti, pohled na domácí práce a vůbec postavení hospodyně.
Přinesla analýzu jiného typu řešení, než je dnes běžný, který vznikl ve specifickém sociálním
a politickém kontextu. Východisko, kterým jsem se zabývala, spočívalo v kvalifikaci a
kolektivizaci. Mělo přinést profesionální uznání jak pracovnicím v domácnostech, tak
hospodyním. Tato práce ukázala, že myšlenky ženského hnutí více než půl století staré a
jejich analýza, mohou přispívat do současné debaty o řešení druhé směny, domácích prací,
postavení pracovnice v domácnosti, ale vůbec pozici ženy ve společnosti. Moje analýza a
interpretace nabízených řešení tedy přispívá do současné debaty o profesionalizaci domácích
prací a vůbec řešení druhé směny. Do nynější diskuze přináší pohled na další způsob, jak se
dá tato otázka řešit.
Tato práce však byla pouze prvním krokem k výzkumnému záměru, který mám ke své
diplomové práci. Národní podnik Osvobozená domácnost fungoval v socialistickém
Československu ještě v 80. letech. Konkrétně brněnské družstvo zajišťovalo praní prádla,
opravy oděvů, úklid domácností, ale i hlídání děti a vstupenky na různé kulturní akce. Přesto
tyto služby svůj účel nesplnily, ženy stále odváděly domácí práce samy, neboť podle všeho
tyto služby byly drahé a nepříliš kvalitní (Jechová 2008a). Mým cílem tedy bude vyhledat
ženy, které pro družstvo Osvobozená domácnost pracovaly a případně i ženy, které služby
tohoto podniku využívaly a uskutečnit rozhovory o řešení druhé směny za socialismu,
založené na metodě orální historie.
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