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Úvod 

 

Název mojí absolventské práce Feminismus – dnešní žena v sobě ukrývá mnoho 

pohledů na postavení dnešní ženy ve společnosti. 

 

Stvořením Adama a Evy započalo dělení mužského a ženského pohledu na svět a jeho 

dění. Od prvopočátku věků měl v každé etapě lidstva muž i žena své úlohy a jejich 

postavení se s vývojem přirozeně měnilo. Prvotní postavení ženy jako matky rodu 

a ochranitelky bylo postupně vytlačováno muži. Prvotní matriarchát se vyznačoval 

významným postavením ženy, dárkyně nového života a jejím nezastupitelným 

významem v rodině i celém rodu. Vývojem společnosti se matriarchát mění 

na patriarchát. Žena zůstává nadále ochránkyní domácího krbu, ale její role není 

dostatečně oceněna. Muž se stává důležitým prvkem v rodině, ochráncem, živitelem 

rodiny a pánem domu. 

 

Role muže a ženy ve společnosti, problém starý jako lidstvo samo a přesto si mnozí 

myslí, že není možná co říci a ani nevidí žádný závažný problém k řešení. Možná je to 

jen nevědomostí společnosti, spokojeností většiny žen se svou úlohou, či nedostatečná 

informovanost. Nikdo si nestěžuje, nejsou tedy žádné problémy a není co řešit. 

 

Společnost však prochází neustálými změnami, není konzistentní a stále má snahu se 

měnit. S těmito změnami přichází i snaha mnoha žen změnit své postavení 

ve společnosti. Mnoho žen již nechce být jen ochranitelkou domácího krbu, 

pečovatelkou a vychovatelkou. Chce se stát muži rovnocenným partnerem. 

Dlouhodobý boj o rovnoprávnost je završen možností dnešních žen zvolit si svou 

budoucí životní cestu. Žena se stává sama sebou, vybírá si svobodně své povolání a tím 

i své budoucí postavení ve společnosti. Dnes konečně může sama za sebe rozhodnout, 

ale má přesto stejné podmínky pro svůj samostatný život jako muž? 

 

Proto bych se ve své absolventské práci chtěla zaměřit nejen na historii feminismu,  

ale především na dnešní ženy. Jak dnešní společnost na ženy nahlíží a jak jsou ženy 



7 
 

dnešní společností chápány, vnímány a oceněny. Zda se v rolích, které žijí, cítí 

spokojené, či by chtěly něco změnit. Jaké jsou role pro dnešní ženu připraveny a jak se 

s nimi ony samy vyrovnávají.  
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1 Cíl absolventské práce 

 

 1.1 Hlavní cíl 

 Popsat historii a vývoj feminismu. 

 Zjistit názor žen a mužů na postavení dnešní ženy ve společnosti. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Feminismus 

 

Feminismus – samotný základ tohoto slova je ,,femina“ neboli žena. Toto slovo pochází 

z latiny a označuje soubor názorů a teorií, které usilují hlavně o větší podíl žen 

na utváření soudobé společnosti, jejich zrovnoprávnění a vyrovnání se postavení mužů 

ve veřejném životě. Článek revue politika uvádí, že na počátku feministických ideologií 

stála Teresa Billingtonová-Greigová, která definovala v roce 1911 feminismus jako 

"hnutí snažící se reorganizovat svět na základě sexuální rovnosti ve všech lidských 

vztazích; hnutí, které odmítá rozdíly mezi lidmi, založené na pohlavní příslušnosti, snaží 

se zrušit všechna sexuální privilegia a rodová omezení, prosazuje uznání společné lidské 

podstaty pro muže a ženu jako základ zákona a morálky". 

[http://www.revuepolitika.cz, 4]  

 

Feminismus či feministka jsou v současnosti již běžně známé a používané výrazy. Velmi 

často je však společností feministka vnímána negativně. Za feministky jsou považovány 

ženy, které stojí na svých vlastních nohou, mají své vlastní názory, činí svá vlastní 

rozhodnutí, za která přebírají odpovědnost. Tyto ženy se vymanily z nadvlády mužů 

a žijí svůj život samostatně a odděleně od mužského vlivu. Ačkoliv se většina mužů 

neřadí ke stoupencům feministických názorů, najdou se i muži, kteří naopak podporují 

rovnocenné zastoupení obou pohlaví ve společnosti se stejnými právy a povinnostmi. 

Snaha, kdy o kvalitách jednotlivce rozhodují jeho schopnosti a nikoliv pohlaví, je cílem 

žen a mužů podporujících myšlenku feminismu. Žena je přijímána jako individualita 

s vlastními právy, a výraznější uplatnění žen při formování obrazů skutečnosti a jejich 

zrovnoprávnění s tradičními výklady nejsou dnes již výjimkou. 

 

Od doby, kdy společnost nastolila patriarchát a žena ve společnosti zaujímala prakticky 

nulové postavení, až do dnešní doby uběhlo již mnoho času. Boj žen trval dlouho, 

situace se stále v průběhu let zlepšovala a dnes lze říci, že žena je již plně 

emancipována. Mnoho lidí a především mužů však feminismus vidí často kritickýma 
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očima. Vnímají snahu žen o rovnoprávné postavení pouze jako snahu o další 

zvýhodněné postavení stále si stěžujících žen. Některé kritiky jsou pravděpodobně 

oprávněné. Tyto požadavky a snaha prosazení se některých žen však nemají pevný 

základ v cílech, které chtějí feministky dosáhnout.  

 

2.1.1 Definice feminismu 

 

Jednotné vymezení feminismu není ve společnosti ustálené, proto existuje mnoho 

různých definic. Ottova všeobecná encyklopedie uvádí že: ,,Feminismus jsou názorové 

směry založené na kritickém přístupu ke společenským poměrům, které jsou vzhledem 

k dominantnímu postavení mužů vůči ženám nespravedlivé.“ [Ottova všeobecná 

encyklopedie, 2003, s.352]. V knize Nové čtení světa uvádí Marie Haisová ,,Feminismus 

je hledání a řešení. Sympatické je na něm, že krok za krokem přináší změnu. Ženy jsou 

v drtivé většině praktické a neuspokojuje je teorie, jejíž praktické důsledky přijdou za sto 

let“. *Haisová, 1999, s.11+. Moderní feminismus definoval Josef Hausmann, jako: 

,,Ideologii s cílem získat moc pod pláštíkem starosti o osud ženy. Je uměle vytvořená 

tou částí ženské populace, která – nenaleznuvši smysl života ve své ženskosti – se snaží 

strhnout ostatní ženy do své propasti svou neženskostí podsunutím uměle vytvořených 

problémů“. [Hausmann, 2010, s.8].  

 

Feminismus je tedy komplexem různých filosofií, sociálních teorií, politických hnutí 

a ideologií, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které jsou považovány za projevy 

a součást utlačování ženského pohlaví. Zpočátku se feminismus orientoval 

na prosazení rovných politických práv a společenského postavení žen. V současné době 

se však můžeme setkat s typem feministek, které zneužívají popularitu feminismu 

a obecných idejí tohoto hnutí pouze k realizaci osobních ambicí a touze 

po společenském uznání. 
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2.1.2 Historie feminismu 

 

2.1.2.1 Středověk  

 

V 5. století po pádu Římské říše se v Evropě začíná rozmáhat křesťanství, které alespoň 

v jeho začátku vrací ženám lidskou důstojnost. Avšak žena nemá vlastní majetek a tedy 

jí nenáleží stejná práva jako muži. Germánská kultura, která ctila ženu jako bytost 

mravní a oslavovala ji především jako dárkyni života, však vzhledem k prolínání 

s kulturou Slovanů ženám zlepšení postavení nepřinesla. Přinesla však vznik ženy 

románského období, ženy zbožné, vážné a dobročinné.  

 

6. a 7. století přináší hojný vznik klášterů, kde mnoho žen nachází útěchu, vzdělání 

a vlastní uplatnění. Zpočátku slibně se vyvíjející emancipace žen je však přerušena 

křižáckými výpravami v 11. století. Do popředí se dostává klasická rytířská kultura. Žena 

je rytíři opěvována, ale také chápána pouze jako zdroj fyzické lásky. Žena však touží 

i po duševním životě a tak se objevuje žena gotická, hluboce nábožensky založená.  

 

14. až 17. století přináší značnou změnu v postavení ženy. Je to období trvání historické 

epochy renesance, kdy vznikají první ženské spolky a kde ženy vedou debaty o umění, 

kráse a duchovnu.  

 

Osobnost:  

V roce 1405 v Itálii Christina de Pisanová své radikální názory na právo žen na vzdělání 

a účast v politickém životě shromáždila ve spisu Kniha ženského města. Opravdový 

zlom přichází až s novověkem, přesněji koncem 18. století, kdy dochází k rozvoji 

feminismu.  

 

2.1.2.2 První vlna feminismu 

 

První vlnou feminismu můžeme označit období konce 18. století. Je to období, které se 

vyznačuje revolucemi. Americká revoluce (1775-1783), známá jako válka za nezávislost 



12 
 

a Velká francouzská revoluce (1789-1799). Jednalo se o ideální období pro rozvoj 

revolučních myšlenek a pokrokových změn v oblasti boje za práva žen. Nově nastolené 

systémy v těchto státech přímo vybízely k rozvoji těchto nových ideologií. 

K významným událostem boje za volební právo patřila i petice žen, která byla 

předložena britskému parlamentu v roce 1866. Tato petice požadovala zavedení 

plného hlasovacího práva pro ženy. Nebyla parlamentem vyslyšena, dala však základ 

pro vznik Národního spolku pro hlasovací právo (National Society for Women's 

Suffrage), spolek známý jako sufražetky. 

 

Hlavní požadavky: 

- volební právo 

- úprava mzdy 

- rovný přístup ke vzdělání 

- antikoncepce, interrupce 

- společná péče o dítě 

- právní a finanční nezávislost 

- ochrana ženy před mužským násilím 

- ukončení diskriminace lesbických žen 

 

Osobnosti: 

Olympe de Gouges (1748 - 1793), francouzká dramatička a spisovatelka je považována 

za jednu z prvních feministek. Bojovala především za rovnost žen v politice 

a v manželství. Napsala Deklaraci práv ženy a občanky (1791). Tato deklarace měla být 

odpovědí na Deklaraci lidských práv (Deklarace práv muže a občana, 1789). Nebyl to 

však pouze přepis Deklarace, ale v tomto dokumentu byly i jasné požadavky 

na ochranu ženy obsahovala i požadavek na ochranu mateřství. Nakonec však za svoje 

snažení skončila stejně jako mnoho jejích spolubojovnic na gilotině.  

 

John Stuart Mill (1806-1873), anglický myslitel je známým představitelem boje 

za feminismus. Veřejně prosazoval volební právo žen. Byl předsedou Výboru 

pro volební právo žen a hájil práva žen v parlamentu.  
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Mary Wollstonecraftová (1759-1797), britská sociální teoretička, která vydala v roce 

1792 knížku Obhajoba práv žen. Tato kniha je považována za první dílo novodobého 

feminismu, požadavek na rovný přístup žen ke vzdělání. 

 

2.1.2.3 Druhá vlna feminismu 

 

Druhá vlna feministického hnutí se již začíná zabývat problémy v širším pojetí. 

S koncem 2. světové války se mluví i o konci první vlny feminismu. První vlna přinesla 

rovnoprávnost v rozvinutých zemích, tedy především země západního světa. Druhá 

vlna přichází v 60. letech 20. století a nespokojuje se pouze s bojem za změnu 

sociálního postavení ženy, ale chce bojovat především se všemi aspekty života. Snaží se 

prosazovat sebevědomí žen tak, aby se cítily být samy sebou bez ohledu na to, jak je 

vidí muži. Témata se netýkají pouze problémů socializace, jazyka, ale především 

postavení žen v rozličných oblastech společenského života. Významným přínosem  

je nový pohled na domácí práce a postavení žen v domácnosti v širším slova smyslu. 

V roce 1968 společně s hnutím hippies a jeho programem, který odmítá klasickou 

podobu měšťanské rodiny, nabývá druhá vlna feminismu na masovosti. Ženy se později 

od hippies oddělily a zformovaly samostatný proud. Nyní ženy, oproti první vlně 

feminismu, mají přístup ke vzdělání, zaujímají místa ve vědeckých kruzích, a proto se 

feminismus přesouvá na univerzitní půdu a stává se vědním oborem. Vědním oborem, 

který zkoumá nejen nerovnosti mezi ženským a mužským pohlavím, ale pohlíží na ženy 

a muže i v jejich jedinečnostech.  

 

V druhé vlně se setkáváme s dalším členěním: 

- liberální feminismus 

- socialistický feminismus 

- radikální feminismus 

- postfeminismus 

 

Osobnosti: 

Betty Friedanová (1921-2006), americká socioložka, matka feminismu. Její kniha 

Tajemství ženy (1963), která analyzuje frustraci a nespokojenost ženy v domácnosti, 
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kde je připoutána k roli manželky a matky, je považována za zlomové dílo tohoto 

období. V roce 1966 byla Betty Friedanová zvolena předsedkyní největší ženské 

organizace ,,Národní organizace žen“.  

 

Klára Zetkinová (1857-1933), komunistka a poslankyně německého Říšského sněmu, 

organizátorka mezinárodních konferencí socialistických žen.  

 

Shulamit Firestonová (Dialektika pohlaví, 1971) a Kate Milletová (Sexuální politika, 

1972), radikální feministky, které prosazují názor, že žena se musí osvobodit 

od těhotenství, rození a výchovy dětí. 

 

2.1.2.4 Třetí vlna feminismu 

 

Druhou vlnou však feminismus nekončí. Hovoří se i o třetí vlně, která kromě zaměření 

na rovné příležitosti pracovní a politiku zkoumá i sexistické základy společnosti 

a odhaluje subjektivitu ženy. Někteří však s tímto postojem nesouhlasí, protože pokud 

nebyly naplněny podmínky druhé vlny, nelze mluvit o další vlně feminismu. 

Feminismus se často označuje jako postoj, který je zaměřen především proti mužům, 

jindy jako problém, který se týká pouze žen. Většina feministů zastává názor,  

že existuje rozdíl mezi muži a ženami, avšak tato rozdílnost by neměla být základem 

pro diskriminaci. Feminismus se v poslední době však dotýká i mužů, protože pevně 

stanovené role omezují nejen ženy, ale i muže. Tato vlna přináší základní rozlišení 

mužů a žen, ale i pohled na nerovnosti etnické příslušnosti, sexuální orientace, rasy, 

věku, sociálního postavení, náboženského vyznání. Feministky třetí vlny se snaží 

sledovat postavení žen a mužů v různých oblastech společenského života. Svými 

studiemi a feministickou kritikou se podílejí na šíření informací o jejich postavení. 

Veřejně se snaží prosadit svůj feministický pohled na uspořádání společnosti. 

 

Feminismus jako ženské hnutí je často vnímáno negativně. Pro některé je pouhým 

nesmyslem nebo jen ideologií, která má za cíl získat moc pod pláštěm starostí o osud 

žen. Mnohdy jsou ženy, které se angažují v různých feministických sdruženích 

považovány za ženy, které nenalezly smysl života ve své ženskosti.  
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2.1.3 Feminismus v Čechách 

 

Stejně tak, jako se po celém světě začínají objevovat první zmínky o boji žen za jejich 

práva, se dostávají i do Čech zvěsti o těchto hnutích a objevují se první snahy 

o vytvoření rovného postavení žen ve společnosti.  

První zmínky o feminismu v Čechách lze zaznamenat ve druhé polovině 19. století. 

Z počátku se však jedná o snahu ženy vzdělávat a pěstovat v nich vlastenecké cítění.  

Je to podpora tradiční ženské role v domácnosti, snaha o propojení vyučování 

s kulturní činností a především výchovu k vlastenectví. 

 

Začíná se budovat od základu odborné dívčí školství a ústavy pro vyšší všeobecné 

vzdělávání dívek. Ústavy vznikají ve větších městech jako v Praze, Litoměřicích, Českých 

Budějovicích a Hradci Králové.  

 

Možnosti vzdělání pro dívky: 

- rozšíření vzdělávání pro dívky 

- devítiměsíční přípravné kurzy pro vzdělávání učitelek 

- dvouleté učitelské ústavy 

- čtyřletý ,,Ústav ke vzdělání učitelek“ (1869 Praha) 

- Městské dívčí reálné gymnázium Minerva (1915 Praha- první v Evropě) 

 

Ženy, přestože studují ekonomii, medicínu, nemají stejnou důvěru jako muži a ani 

možnost projevit své znalosti a schopnosti. Jednoznačným důvodem pro dosažení 

prestižního vzdělání a později povolání byla snaha žen se osamostatnit, možnost získat 

práci, která je uživí.  Velmi často se stávalo, že ženy ovdověly a zůstaly vlastně zcela bez 

prostředků. Často neměly zaměstnání, které by uživilo je a jejich děti, zůstávaly závislé 

na podpoře rodiny, pokud rodinu neměly, byly odkázány na dobročinnost ostatních.  

 

Snaha vybudovat pro ženu takové postavení ve společnosti, aby nebyla odkázaná 

na muže, je spojena se vznikem mnoha ženských spolků, které mají dobročinný 

a podpůrný charakter. Spolky jsou konkrétně zaměřeny na určitou sociální nebo 

profesní skupinu, která potřebuje pomoc: 
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- podporu chudých studentů 

- vdov 

- sirotků 

- spolky zájmové 

 

V Ženském klubu českém, který byl založen roku 1903, se soustředil kulturní a politický 

život pražských žen. Významnou úlohu sehrál Americký klub dam, založený Karolínou 

Světlou a Vojtou Náprstkem roku 1903. Hlavním úkolem bylo vzdělávat členky, 

podporovat dobročinnost, nové myšlenky, seznamovat ženy s možnostmi moderní 

domácnosti. 

 

Zakladatelky dámských klubů a spolků: 

- Karolína Světlá (1830-1899) 

- Eliška Krásnohorská (1847-1926) 

- Božena Němcová (1820-1862) 

- Bohuslava Rajská (1817-1852) 

 

Po roce 1920 zažilo české i světové feministické hnutí několik desetiletí odmlky,  

která souvisela s obdobím 2. světové války. Ženy - aktivistky se zaměřily především na 

odpor proti fašismu. Představitelkou v Čechách byla např. F. Plamínková, která byla  

za protinacistickou činnost zastřelena.  

 

Feministická hnutí se opět dostávají do popředí v 60. letech 20. století. Feminismus byl 

v této době úzce spojen s bojem za lidská práva a se studentským hnutím. Mnohé ženy 

se účastnily tehdejších politických aktivit, ale často zjišťovaly, že je jejich mužští 

kolegové i zde udržují v tradiční podřízené pozici. Ženy také začaly pociťovat, že sice 

mohou vystudovat téměř jakoukoli školu, ale poté se již nemohou kvalifikovaně 

uplatnit. Proto si ženy začaly zakládat své vlastní nezávislé organizace, které se 

zabývaly převážně feministickými otázkami.  
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Osobnosti: 

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), pedagog, politik, státník a filosof, poslanec 

rakouské říšské rady i univerzitní profesor. Roku 1918 se stal prvním Československým 

prezidentem. Jeho život a dílo směřuje k podpoře člověka a jeho svobody. 

 

Charlotta Garrigue- Masaryková (1850-1923), která se v r. 1905 stala členkou sociální 

demokracie.  

 

Alice Masaryková (1879-1966), po návratu z Chicaga studovala na reálném gymnáziu 

Minerva sociální podmínky života přistěhovalců a později zde i sama učila. 

 

Vojta Náprstek (1826-1894), po návratu z USA okolo sebe soustředil centrum české 

inteligence. Zasazoval se o šíření osvětové činnosti, emancipaci žen a podporoval šíření 

pokroku do domácností. 

 

Františka Plamínková (1875-1942), založila Ženskou národní radu. Rada měla dohled 

nad dodržováním rovnoprávnosti v praxi. V Ústavě Československé republiky z roku 

1920 bylo zakotveno, že ženy jsou politicky, sociálně a kulturně postaveny na roveň 

mužům.  

 

Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845). Psala nejen dodnes známé kuchařky, 

ale snažila se zapojit do podpory budování škol pro dívky, kde se měly učit 

dovednostem v ruční práci a vaření. 

 

2.1.3.1 Feminismus v době komunismu 

 

V období socialismu byla feministkami označována jako hlavní příčina nerovnosti žen 

jejich ekonomická závislost na mužích. V roce 1958 získaly ženy právo na potrat a volný 

přístup ke všem profesím. V podmínkách socialistického Československa byla tato 

ženská práva zřejmě myšlena vážně. Vzhledem k situaci, kdy byla obecně individuální 

svoboda člověka potlačována a kdy platil zákaz jakéhokoliv sdružování se, byla jen 

těžce obhajována.  
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V České republice za vlády komunistické moci se podařilo sprovodit z veřejného 

vědomí základní lidské otázky. Základní vztahy mezilidské, vztahy mezi pohlavími, 

proměny mezi rolemi mužů a žen, rodičovské role. Za éry komunistické vlády byly 

utlumeny všechny snahy o vývoj vztahů nejen mezi ženami a muži, ale celkově byl 

vývoj mezilidských vztahů jasně stanoven. Jakákoliv snaha o jeho nápravu byla již 

v prvopočátku zavržena. Pravidla a role byly jasně stanoveny. Komunismem byla 

přetržena kontinuita s českou feministickou tradicí 19. století.  

 

Socialistická žena měla v tehdejší společnosti jasně určené postavení. Zaměstnání bylo 

ženám prezentováno v rámci socialismu, jako možnost rovné příležitosti s muži. 

Většina zaměstnání však byla podprůměrně finančně ohodnocena a nedoceňovala 

schopnosti některých žen. Ženě, ačkoliv pracuje, není odejmuta povinnost péče o děti 

a domácnost. V té době se mohly ženy prosazovat pouze na poli politickém nebo 

ve vědě.  

 

2.1.4 Feminismus současnosti  

 

Ve vyspělých státech světa má boj dnešních feministek již pramálo společných ideálů 

s ideály žen, které vedly boj za rovnoprávnost v 19. století. Dnešní žena má již všechna 

práva jako muž. Je ještě za co bojovat? Možná, že dnešní boj feministek řeší pouze 

pseudoproblémy a ještě častěji jde o snahu se zviditelnit. ,,Dnešní feministky tvrdí,  

že ženy lidstvu nic neodkázaly, protože je muži zahnali k plotnám, praní, dětem 

a emancipace je má z tohoto jha vyvést“ [Hausmann, 2010, s.38].  

 

Dnešnímu feminismu je přičítán i vliv, který podněcuje ženu k rozvodu, samostatnému 

mateřství bez vlivu výchovy otce. Zda je tento směr správný či nikoliv pravděpodobně 

ukáže čas. Panuje však názor, že tento vliv na děti je nezdravý, polovičatý a dětem 

mužský faktor při přirozeném vývoji chybí. Děti přebírají názory a hodnoty žen a i jejich 

následné vztahy, pak mají pramalou šanci na vytvoření harmonického páru. Názor,  

že feminismus je přímo namířen proti tradiční rodině, není v dnešní době ojedinělý. 
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Moderní doba přináší ženám možnost zastávat pracovní funkce a místa, která byla 

dříve vyhrazena pouze mužům. Ale není to vlastně v rozporu s ženskými genetickými 

příkazy, které velí ženám někam a někomu patřit? Dnešní samostatnost žen dává 

mužům pocit, že již nemají povinnost, se o ženu jako něžnější pohlaví starat. I další 

vývoj v životě žen a mužů bude zcela jistě přinášet další spory, nadále bude možné najít 

zastánkyně feministických hnutí a jakéhokoliv boje za lepší postavení ženy ve světě 

mužů. Avšak rozdíl mezi mužem a ženou zůstane i nadále ve svém jádru a genetické 

úloze nezměněn.  

 

Vždy si bude žena podvědomě hledat muže, který ji může ochránit a je na vyšším 

žebříčku, než ona sama. A proto pro úspěšné a vzdělané ženy, bude velmi složité najít 

vhodného partnera a vychovatele jejích dětí.  

 

2.1.4.1 Ženy Třetího světa  

 

Možná by dnešní feministické spolky měly opravdu soustředit svou sílu a moc na ženy 

země třetího světa. Jedná se především o muslimské země, kde je vyznáván islám. 

Muslimské země a jejich zákon Šaría.  

 

,,Šaría je systém islámského náboženského práva. Znamená „cestu“ nebo „stezku 

ke zdroji vody“. Je to právní rámec, který reguluje některé veřejné i soukromé aspekty 

života lidí žijících v právním systému založeném na muslimských principech.“ 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/,3]. Jde vlastně o soubor pravidel, která jsou považována 

za svatá a neměnná, bohužel jejich aplikace je různá a závislá na islámské právní vědě. 

Postavení dnešní ženy v islámském světě nám může přiblížit verš z Koránu:  

 

„Muži jsou ochránci žen, protože Alláh dal přednost jedněm před druhými 

a (na základě) velikosti utraceného majetku. Dobré ženy jsou poslušné, v tichosti chrání 

to, co střežil Alláh. A obáváte-li se vzpoury žen, napomínejte je, nesdílejte s nimi lože 

a bijte je. Když vám jsou poslušné, nejednejte proti nim“. [http://www.feminismus.cz,5] 
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Pro ženy tohoto světa je to zákon a většina ani nepřemýšlí o tom, aby se proti tomuto 

zákonu postavila. 

 

Některé ženy Třetího světa, však za postavení žen bojují. Dle možností a rozdílného 

postavení je i rozdílný boj za práva žen. Někde usilují již vzdělané ženy o politické 

vedení země, jinde naopak bojují aktivistky za práva žen na vzdělání nebo dokonce jen 

na ochranu proti ponižování, zotročování a násilí.  

 

V roce 2011 byla udělena Nobelova cena za mír ,, Cena za mírové úsilí a boj o ženská 

práva“ třem ženám právě z rozvojových zemí: 

 

Ellen Johnsonová - prezidentka Libérie 

Leyma Gboweeová - mírová aktivistka Libérie 

Tavakkui Karmánová - politička Jemenu 

 

2.1.4.2 Práva žen 

 

Dnešní žena nemusí mít pocit, že by se o její otázku společnost nezajímala, ale jde o to, 

zda se zajímá dostatečně. I v dnešní době se objevují případy utajovaného domácího 

násilí, nemožnost odejít z nespokojeného vztahu, protože většina žen zůstává 

na mužích ekonomicky závislá. Dnes se mnoho organizací zajímá o studium rovných 

příležitostí. Ale často není tato problematika pochopena, nebo její pracovníci  

jí nerozumí. V závěrečných zprávách je pak vyjádřena spokojenost, protože si nikdo 

nestěžuje a tedy problémy nejsou.  

 

Je dnešní právo tedy dostačující pro možnost obhajoby žen? Pro mnoho právníků ano, 

současný právní řád umožňuje ženám ochranu před domácím násilím, obtěžováním 

na pracovišti, znásilněním. Neměli bychom se však zamyslet nad tím, jak často se tyto 

spory objevují? Není jich příliš málo. Neobjevují se pouze sporadicky a většinou  

až po odhalení problému třetí osobou?  
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Feminismus dnešní doby má jistě mnoho podob, ale hlavním problémem, který by měl 

řešit, jsou pravděpodobně problémy sociální, se kterými se dnešní ženy potýkají. 

Protože ženy, které mají vybudované postavení ve společnosti mužů, málokdy 

potřebují pomoc od společnosti. Naopak ženy, které nemají touhu bojovat 

za postavení a moc a chtějí žít spokojený život ve své tradiční roli matky, manželky, 

vychovatelky, ochránkyně domácnosti, nenachází pomoc a uznání za plnění tradiční 

role. Především těmto ženám by se mělo dostat dostatečného uznání za jejich práci. 

 

 2.1.4.3 Kritický pohled na feminismus 

 

Velmi často se v současné době setkáváme s mnohými kritickými názory a pohledy 

na feminismus. Současnému feminismu je často přičítán i vliv, který podněcuje ženu 

k rozvodu, samostatnému mateřství bez vlivu výchovy otce. Zda je tento směr správný 

či nikoliv pravděpodobně ukáže čas. Panuje však názor, že tento vliv na děti  

je nezdravý, polovičatý a dětem mužský faktor při přirozeném vývoji chybí. Děti 

přebírají názory a hodnoty žen a i jejich následné vztahy, pak mají pramalou šanci  

na vytvoření harmonického páru.  

 

Moderní doba přináší ženám možnost zastávat pracovní funkce a místa, která byla 

dříve vyhrazena pouze mužům. Ale není to vlastně v rozporu s ženskými genetickými 

příkazy, které velí ženám někam a někomu patřit? I další vývoj v životě žen a mužů 

bude zcela jistě přinášet další spory. Nadále bude možné najít zastánkyně 

feministických hnutí a jakéhokoliv boje za lepší postavení ženy ve světě mužů.  

Ale rozdíl mezi mužem a ženou zůstane i nadále ve svém jádru a genetické úloze 

nezměněn.  

 

,,Současný feminismus byl pozoruhodně úspěšný v tom, že do společnosti implantoval 

dvě nepřirozená přesvědčení: popření společenské hodnoty tradiční ženy v domácnosti 

a odmítnutí tradiční role otce v rodině.“ – [Hausmann, 2010, s.25].  
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2.2 Emancipace, gender 

 

S feminismem je spojeno mnoho dalších termínů, některé jsou známé více, jiné  

se používají jen občas, nejsou širokou veřejností tolik používána.  

 

2.2.1 Emancipace 

 

Jedním z často používaných slov ve spojení s feminismem je emancipace. Slovo 

emancipace pochází z latinského e-mancipare, propustit z područí. ,,Emancipace 

vyvázání se z cizí moci či stavu závislosti. Je to vyproštění se ze závislosti na někom 

nebo na něčem, získání svobody, společenské nezávislosti, rovných práv“. [Ottova 

všeobecná encyklopedie, 2003, s.324+.  

 

Emancipace stojí u zrodu každého boje za jakoukoliv nezávislost. Ženská emancipace  

se však vyvíjí postupně s vývojem společnosti. S emancipačním bojem žen  

se setkáváme v průběhu vývoje společnosti. V 19. století byly stanoveny principy a cíle, 

kterých chtělo emancipační hnutí dosáhnout: 

 

- neomezený přístup ke vzdělání 

- přístup ke všem povoláním 

- dosažení rovného postavení mužů a žen v rodině 

- omezení vlivu a moci rodičů 

- boj za volební právo žen 

 

Většina cílů byla splněna. Některé postupem času ztratily na významu. Ženy tedy 

v současné době jsou svobodné, mají stejná práva i povinnosti jako muži. Účastní se 

rovnocenně společenského i politického života. Každý má stejnou možnost využít  

či nevyužít své schopnosti, přednosti. Všichni začínají na stejné startovací čáře. Každý 

může ovlivnit svůj život. Každý má možnost využít své schopnosti k dosažení cílů,  

ať pracovních, soukromých či společenských. Člověk už není posuzován podle pohlaví 

nebo barvy pleti, ale pouze podle výsledků a schopností. 
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2.2.2 Gender, genderové stereotypy  

 

Slovo gender je z lat. genus, generis a znamenalo původně rod, používá se k označení 

kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Ve druhé polovině 20. století se začal 

užívat ve společenských vědách. Spolu se slovem gender je používán i výraz generový 

stereotyp. Je to ustálený vzorec předurčeného chování. Příkladem jasného generového 

jednání: 

 

- holčičky si hrají s panenkami a nádobíčkem, nosí růžové oblečení 

- chlapci si hrají s autíčky a nářadím, nosí modrá trička  

 

Hlavním významem je tedy rozdělení rolí dle pohlaví. Již od útlého věku jsou role jasně 

předurčeny. Každý zaujímá již předem stanovený postoj, protože je od něj očekáván. 

Tyto rozdíly se však mohou v různých společnostech a době lišit. Na rozdíl od genderu 

je pohlaví univerzální a neodlišnou kategorií, která je nezávislá na společnosti, době, 

místě či kultuře národa.  

 

Genderová rozlišování zaznamenáváme již při růstu dítěte. Od útlého věku je ženám 

vštěpováno jejich budoucí zařazení.  

 

- holčičky musí mluvit slušně, neumazat se, jíst opatrně  

- chlapci se perou, občas přijdou špinaví, plní role ochranitelů  

 

Chlapci se učí být chlapci a dívky se učí být dívkami. Je nám vlastně již od malička 

podsouváno rozlišení obou pohlaví. A později při výběru povolání se setkáváme 

s profesemi, které jsou vhodnější pro děvčata nebo naopak pro chlapce. Stejně 

rozdělujeme práce v domácnosti nebo volnočasové aktivity. Každý je dle pohlaví 

zařazen do určité generové role. Možná právě z tohoto důvodu, i když třeba 

nevědomě, každý hraje svou roli. Od mužů i žen se očekává určité chování.  

 

O výzkumu sociálních hnutí genderu je uváděno, že ,,V obecných teoriích se těžko 

hledají i jen zmínky o ženách, nemluvě o komparativní analýze mužských a ženských 
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rolí, aktivit a postojů. O mužích se předpokládá, že vystupují jako organizátoři a vůdci, 

zatímco ženy se chápou jako apolitické, případně podporující muže, nebo jsou úplně 

neviditelné.“ *Kolářová, 2009, s.132+ 

 

2.2.3 Pozitivní a negativní vliv feminismu 

 

V závěru zjišťuji, že pohled na feminismus má na dnešní společnost vliv pozitivní 

i negativní. Roli jistě hraje především, zda tento názor vysloví muž či žena. Důležitým 

ukazatelem názoru je i postavení jedince ve společnosti. 

 

Pohled na dnešní ženu nám ukazuje, že ve většině případů je vytržena ze své tradiční 

role. Mnoho žen proti této tradiční roli nic nenamítá a je s ní spokojena. V dnešní době, 

kdy byly již splněny podmínky, které v minulém století byly pro ženy důležité,  

je opravdu čas se nad feminismem zamyslet. Co chce vlastně ještě pro ženy vydobýt? 

Jaké podmínky rovnějších příležitostí by chtěly ženy ještě dosáhnout? 

 

Možnosti dnešní ženy:  

 

- studium, výběr zaměstnání, plánované těhotenství, rodičovství, volební právo  

 

Je opravdu pro všechny tak důležité, aby se boj za postavení ženy ubíral ještě někam 

dále? Jaké požadavky vlastně dnešní feminismus chce pro ženy?  

 

Feministky usilují o rovné příležitosti s muži a chtějí aby: 

 

- vařili, prali, žehlili, starali se o děti a domácnost 

 

Neodcizil se dnešní feminismus původnímu cíli, který chtěl spravedlnost 

a rovnoprávnost pro obě pohlaví? Nepůsobí na nás dnešní ženy feministky pouze jako 

bojovnice za moc a vliv? 
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Vždyť máme kolem sebe mnoho žen, které jsou samoživitelkami a bydlí s dětmi 

v sociálních bytech. Jiné jsou bez práce, bez prostředků a závislé na mužích. Jak těmto 

ženám pomáhá boj, který vedou jiné ženy za jejich práva? Tyto ženy jsou na okraji 

společnosti a nemohou z ní bez pomoci odejít. 

 

Nebylo by vhodnější místo vkládání peněz do projektů boje za ženská práva, vložit 

tento kapitál do krizových center, azylových domů, linek pomoci nebo právních 

poraden?  

 

2.3 Role ženy v České republice  

 

Všude v přírodě mezi živými tvory můžeme najít mužské a ženské pohlaví a každé 

z nich zastává svou jedinečnou a nezastupitelnou roli. Nesmíme tedy zapomínat na to, 

že společností mají svou roli předurčenou stejně muži i ženy. Zda jsou s touto rolí 

všichni srozuměni, přijímají ji a vyrovnávají se s ní, je velice individuální.  

 

Muž silný a zdatný byl předurčen k překonávání překážek. Žena slabší, ale praktičtější, 

byla vhodnější k různým činnostem v domácnosti. Ačkoliv jsou muž a žena rozdílní, role 

obou pohlaví se postupem času stává stále více identickou. 

 

Rozdílnosti pohlaví: 

 

Muž - agresivní    Žena - jemná, citlivá 

 - odvážný     - praktická 

 - soutěživý     - rozvážná 

 - sebevědomý     - láskyplná 

 - technický     - sdílná 

 

V 21. století se v moderních státech nedělí pracovní místa, která jsou určená pouze 

mužům nebo ženám. Jsou pouze místa, která jsou obsazena podle kvality a schopností 

jedince. Společnost se postupně snaží odklánět od zažitých a očekávaných ženských 
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a mužských rolí, proto je obdivuhodné, jak dnešní ženy různé role přijímají a jak se 

s nimi vyrovnávají.  

 

A tak, i když se mění po staletí společnost a s ní i role mužů a žen, v základním smyslu 

zůstává žena ženou a muž mužem. 

 

- Muž silný a zdatný je předurčen k překonávání překážek.  

- Žena slabší, ale praktičtější, vhodnější k různým činnostem v domácnosti.  

 

Dnešní žena má na společenském žebříčku již své neotřesitelné místo. Ženy dnes 

nezaujímají místa nejen po boku muže, ale i na místech důležitých pro společnost. Jsou 

uznávané, vyrovnají se mužům a mnohdy je i předčí. Některé profese jsou však 

zastoupeny pouze ženami, které jsou na těchto místech přímo očekávány. Tyto profese 

jsou muži jen těžko zastupitelné, protože od žen je očekáván soucit, láskyplná náruč, 

pochopení. Muži se v těchto profesích necítí dobře a často nejsou ani dobře vnímáni.  

 

Ne každý však má možnost se v rámci svého zaměstnání realizovat. Žena je nucena 

nacházet uplatnění a seberealizaci nejen v zaměstnání, ale i doma. Povinnost být 

dobrou manželkou, matkou, hospodyní, patří neodmyslitelně k její celoživotní roli.  

 

Pracovní místa zastoupená převážně ženami: 

 

- jesle, mateřské školky, základní a střední školy 

- zdravotnická střediska, nemocnice 

- pedagogicko - psychologické poradny 

- asistentky, úřednice, referentky 

- sociální pracovnice, pečovatelky 

 

Jsou však ženy, které zaujímají naopak místo na typicky mužských postech. V dnešním 

světě jsou známá jména žen, které zastávají tyto funkce stejně dobře jako muži.  
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Miroslava Němcová, česká politička, současná předsedkyně Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, 1. místopředsedkyně ODS a poslankyně za ODS 

nepřetržitě od roku 1998. 

 

Angela Merkelová, kancléřka, která vládne německé ekonomice. O které  

se v současnosti mluví jako o nejmocnější ženě světa. V červnu 2011 jí bylo 

prezidentem USA Barackem Obamou uděleno nejvyšší americké civilní vyznamenání 

Prezidentská medaile svobody. 

 

Hillary Clintonová, advokátka, americká ministryně zahraničí. Zastánkyně práv 

afghánských žen. 

 

Indra K. Nooyi – předsedkyně představenstva PepciCo, USA.  

 

2.3.1 Role ženy  

 

Žena 21. století má z pohledu našich babiček asi mnohem jednodušší život. Práci 

v domácnosti jí ulehčuje mnoho novodobých pomocníků - mixéry, elektrické nože, 

rychlovarné konvice, pračky, sušičky, myčky. Ale dnešní žena, která přestože má 

mnoho pomocníků, nemá život snadnější. Zaměstnání dnešních žen je často velmi 

náročné nejen fyzicky, ale především psychicky. Často pracují na směny a přesčas,  

ale každý ví, že s koncem pracovní doby ženám pracovní směna nekončí. Po práci  

je čekají nákupy, vaření, úklid, domácí úkoly s dětmi. Ačkoliv je dnešní žena obklopena 

výdobytky moderní doby, které jí pomáhají, nezdá se, že by měla více času pro sebe 

a svou rodinu. 

 

2.3.1.1 Matka, vychovatelka, pečovatelka 

 

Pro každou ženu je role matky ta nepřirozenější a nejdůležitější v jejím životě, nebo  

by měla být. V určitém období ženina života nastane chvíle, kdy zatouží být matkou. 

Chovat ten uzlíček nového života, prožívat s ním jeho první krůčky, radosti i starosti.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prezidentsk%C3%A1_medaile_svobody&action=edit&redlink=1
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Mateřství by mělo ženu naplňovat, vždyť od pradávna je žena ctěna jako matka rodu, 

symbol úrodnosti a plodnosti. Každý jistě zná symbol ženství, světoznámou sošku 

Věstonické Venuše. Role matky a vychovatelky je tedy nejpřirozenější rolí ženy v jejím 

životě. Po narození dítěte se okamžitě objeví mateřské instinkty a žena netušíc, jak  

se o dítě starat, najednou přirozeně a instinktivně zvládá péči o novorozeně, okamžitě 

přirozeně vycítí, že není s dítětem něco v pořádku. Ví, proč dítě pláče a co mu naopak 

dělá radost.  

 

Žena se matkou rodí a již od útlého věku k této roli směřuje i její hra. Hraje  

si s kočárkem a panenkami, které krmí, koupe, převléká a uspává. Rozmlouvá s nimi, 

vypráví jim pohádky a tím se připravuje na budoucí roli matky.  

 

Setkáváme se i s ženami, které po mateřství netouží, nebo se bohužel vlivem přírody 

matkami nikdy nestanou. Dříve bylo přirozené, že se ženy okolo dvacátého věku 

vdávaly a zanedlouho se staly i matkami. Nebylo na tom nic zvláštního. Trendem 

dnešní doby je svatbu i mateřství odložit na později. Žena nejprve studuje a poté  

si mnohé budují postavení v zaměstnání. Manželství je uzavíráno se zpožděním i deseti 

let. Mnoho párů však spolu bydlí již před svatbou tzv. na zkoušku.  

 

Oddalování mateřství v dnešní době ženám přináší i mnoho obtíží. Dnes, kdy se žena 

může svobodně rozhodnout o možnosti přivést na svět potomka, se chrání od početí 

užíváním antikoncepce. Antikoncepce je moderní medicínou prověřený způsob  

jak zabránit početí. Především však je to chemický preparát, který do těla ženy 

vstupuje po dlouhé období. V poslední době se ukazuje, že i když není ženám 

nebezpečná, stále více se objevují problémy později otěhotnět.  

 

Mnoho žen je tím vystaveno riziku, že se nebudou moci stát matkami. Stále větší 

množství jich podstupuje umělé oplodnění IVF - In vitro fertilizace - mimotělní 

oplodnění. I to je daň moderní doby a emancipace žen, kterou musí dnešní žena 

zaplatit. 
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Narozením dítěte a péčí o něj zdaleka úloha ženy vychovatelky nekončí. Žena - matka 

děti vychová, po celé jejich dospívání se jim snaží být oporou a ochránkyní, vytváří 

zázemí v době jejich hledání životní cesty. Děti odrostou a odejdou z domova. 

Najednou má žena pocit, že její úkol je splněn, dala dětem to nejlepší, co mohla  

ze sebe vydat. Její úloha matky jako by byla u konce. S dětmi odchází i nutnost péče  

o ně, ale ženě zdaleka úkol pečovat o někoho jiného nekončí. 

 

Přichází stáří její matky a otce a žena se stává z vychovatelky pečovatelkou. Stará  

se o své rodiče, snaží se jim být oporou. Chce jim svojí péčí vrátit alespoň část toho,  

co oni udělali pro ni, když ona sama vyrůstala. Snaží se jim vrátit veškerou péči a doufá,  

že i její děti se o ni v budoucnu postarají. A většina žen tyto úkoly plní nejen proto,  

že je k těmto úkolům předurčena geneticky, ale že společnost to od žen očekává. 

 

2.3.1.2 Práce, kariéra, úspěch 

 

Dnešní žena má již možnost se rozhodovat o svém budoucím životě. Má možnost 

volby. Rozhoduje o svém budoucím povolání a pracovní kariéře. Dnešní ženy najdeme 

mezi lékařkami, inženýrkami, vědeckými pracovnicemi, policistkami, soudkyněmi 

i političkami. Ženy jsou dnes nejen matkami, ale i ženami na řídících místech ve velkých 

firmách. Jsou ředitelkami, manažerkami a společnicemi ve firmách. Některé ženy firmy 

zakládají a úspěšně je vedou. Dnešní ženy podávají pracovní výkony srovnatelné s těmi 

mužskými. Řídí auta, umí cizí jazyky, zajímají se o politické a ekonomické dění. Stále se 

dále vzdělávají, sportují, žijí zdravě a při tom všem se pečlivě starají o svůj zevnějšek 

a o svou rodinu.  

 

Pracovní role v poslední době začíná být pro mnoho žen velice důležitá. Mnoho žen 

dnes své postavení v práci a kariéru staví na první místo v žebříčku důležitých cílů, 

které si stanovují. V zaměstnání trávíme velkou část svého života, a tak se dnes i žena 

snaží najít své uplatnění a uspokojení právě v zaměstnání. Mnohé ženy však nemají ani 

problém úspěšně propojit mateřství s kariérou.  
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2.3.1.3 Role ženy v pomáhajících profesích  

 

Žena oproti mužům v sobě nachází více lásky, něžnosti, porozumění a vstřícnosti 

k druhým. Proto najdeme v profesích pomáhajících druhým častěji právě ženy. Ženy  

se v těchto profesích cítí dobře, mohou projevit svou ženskou povahu, která se zde 

nejlépe uplatní. 

 

Zdravotní sestra  

Když se člověk narodí, setkává se v prvních hodinách života s láskyplnou náručí nejen 

matky, ale i dětských sestřiček pracujících na novorozeneckých odděleních. Dětské 

sestry pracují i v jeslích. A právě povolání zdravotní sestry je jedna z důležitých rolí 

ženy, ve které se naplno odkrývá povaha ženy.  

 

Snaha pomoci slabým, nemocným či starým lidem. Vždyť pro každého člověka, který se 

stává bezbranným, je právě zdravotní sestřička ta, na kterou se může spolehnout 

a která mu vždy podá pomocnou ruku. Zdravotní sestra je nejen povoláním, které 

pomáhá druhým, ale i povoláním, které má vysoké nároky na vzdělání a odbornou 

způsobilost každé ženy. Je to povolání velmi náročné nejen fyzicky, ale především 

psychicky. Povolání zdravotní sestry by měly vykonávat ženy, které jsou duševně silné. 

Jako odpověď na každodenní setkávání se s bolestí, nemocí a stářím musí najít usměv, 

slova útěchy a podat vstřícnou ruku. 

 

Sociální pracovnice, pečovatelka 

Práce v sociální sféře očekává nejen profesionální a odborný přístup ke klientům,  

ale především přístup ženský. Žena je citlivější, srdečnější, přístupnější se svým 

mateřským instinktem. Sociální práce dnes předpokládá individuální přístup  

ke každému jedinci, rodině, skupině či komunitě.  

 

Řešení problémů, s kterými klienti přichází, vyžadují nejen profesionální přístup,  

ale i mnoho pochopení. K zvládnutí všech těchto úskalí je třeba odborné vzdělání, 

dobrou psychickou stabilitu, dobrý zdravotní stav a především vhodné a chápající 

rodinné prostředí. Žena v roli sociálního pracovníka nemá jednoduchou úlohu.  
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Její často psychické vypětí v práci se může odrážet doma a naopak. Tyto ženy musí být 

velmi odolné a rozlišovat povinnosti pracovní a domácí.  

 

Žena 

Je známo, že muži jsou odolnější a vytrvalejší, citlivější věci si nepřipouští tak jako ženy. 

Ale právě u profesí pomáhajících se ukazuje, že žena se muži vyrovná.  Žena v profesích 

pomáhajících nehájí pouze zájem společnosti nebo klienta, ale zaujímá nezávislou 

pozici, za kterou přebírá profesní odpovědnost.  

 

Neměla by se nechat ovlivňovat vlastními hodnotami a potřebami, ale vždy bez 

podceňování problému respektovat klientovy potřeby. Tyto profese jsou velmi 

specifické a velmi náročné na psychiku pro každého.  
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3 Praktická část 

 

3.1 Metodika výzkumu 

 

V praktické části jsem pomocí dotazníkového šetření chtěla posoudit pohled žen 

a mužů na postavení ženy v dnešní společnosti, jakou roli v pohledu na dnešní ženu má 

pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav. Od šetření jsem očekávala, že názory se budou lišit 

nejen rozdílem pohlaví, ale především i rozdílem věkovým. Formu dotazníkového 

šetření a použití uzavřených otázek jsem zvolila právě z důvodů, že bude pro potvrzení 

mých předpokladů nejjasnější. V závěrečném vyhodnocení bych chtěla zjistit, zda moje 

domněnka je oprávněná, že i když se dnešní žena cítí být rovnocenným partnerem 

mužů, je přesto často nedoceňována.  

 

3.2 Dotazníkové otázky 

 

Ke zpracování průzkumu jsem s dotazníkem oslovila 70 respondentů. Vyplněných 

a vhodných ke zpracování se mi vrátilo 58 dotazníků. Některé se nevrátily, jiné byly 

chybně nebo jen částečně vyplněny a nebyly tedy vhodné k výzkumu. V první části 

dotazníku jsem použila otázky osobního rázu, v druhé části jsem se zaměřila na otázky 

směřující k vnímání rozdílnosti postavení mužů a žen na pracovišti. Pro větší názornost 

jsem ke zpracování otázek zvolila tabulky, výsečové a sloupkové grafy. 

 

Osobní otázky: 

1) pohlaví 

2) věk 

3) dosažené vzdělání 

4) rodinný stav 

5) počet dětí 

6) vůdčí osobnost v rodině  

7) je dnešní úloha ženy těžší, než byla dříve 
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Dotazy směřující k rozdílům mezi ženami a muži v zaměstnání: 

8) předurčuje tradice předem ženské a mužské práce 

9) je pro dnešní ženu po návratu z mateřské dovolené dostatek příležitostí  

při hledání zaměstnání 

10) vhodnější povolání pro ženy 

11) stejné podmínky na trhu práce pro ženu i muže  

12) má pohlaví určitou váhu při rozhodování koho přijmout na pracovní místo  

13) ve Vašem pracovním kolektivu ve vedoucích funkcích je více žen či mužů 

14) žena a muž ve stejné pracovní pozici - stejné finanční ohodnocení 

15) dostatečné uznání kvalit dnešní ženy současnou společností  

16) má boj za rovné příležitosti pro ženy smysl i v dnešní společnosti  

 

3.3 Zpracování dotazníkových otázek pomocí grafů a tabulek 

 

Graf č. 1 – Rozdělení podle pohlaví. [zdroj: vlastní] 

 

 

 

První výsečový graf je pohledem na respondenty dle pohlaví a ukazuje nám kolik žen 

a mužů bylo ochotno pustit se do dotazníkového šetření, které se dotýká otázek rozdílů 

mezi ženami a muži. Dotazníky zpracovalo 58 respondentů což činní zastoupení  

76% žen a 24% mužů. 
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Tabulka a graf č. 2 - Věk respondentů. [zdroj: vlastní] 

 

Věk žena muž celkový počet 

do 20 let 7 2 9 

21-30 let 8 4 12 

31-40 let 12 5 17 

41-50 let 9 2 11 

51-99 let 8 1 9 

 

 

 

 

Věkovou hranici jsem rozdělila do několika skupin. Pro lepší přehlednost a rozlišení 

jsem zvolila graf sloupcový. Z tohoto grafu je patrnější, že více respondentů se zájmem 

o danou problematiku najdeme ve střední věkové hranici, tedy ve věku od 31 do 40 let. 

Otázka chápání rozdílů mužského a ženského pohlaví je zajímavá převážně pro ženy 

ve věku 31 až 40 let.  
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Graf č. 3 – Dosažené vzdělání. [zdroj: vlastní] 

 

 

 

Většina oslovených respondentů, jak ukazuje výsečový graf č. 3, má středoškolské  

či vysokoškolské vzdělání. 

 

Tabulka a graf č. 4 - Rodinný stav respondentů. [zdroj: vlastní] 

 

Rodinný stav počet % celkem 

svobodná (ý) 19 33% 

vdaná, ženatý 28 48% 

rozvedená (ý) 11 19% 

 

 

 

Dnešní společnost se vyznačuje rodinami, které jsou uzavírány v pozdějším věku nebo 

partneři společně žijí a vychovávají děti bez uzavření manželství. V dnešní době 

podstatně roste i rozvodovost.  Manželství je však v zásadě pro většinu lidí důležitým 

krokem v životě, jak dokládá tabulka i graf č. 4. 
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Tabulka a graf č. 5 – Počet dětí. [zdroj: vlastní] 

 

Děti počet % celkem 

žádné 15 26% 

jedno 19 33% 

dvě 20 34% 

tři a více 4 7% 

 

 

 

Dnešní ekonomická krize a stále přetrvávající důsledek nízké porodnosti 

z devadesátých let jednoznačně ukazuje minimální procentuální zastoupení rodin  

se třemi a více dětmi. Značná finanční zátěž pro rodinu s dětmi a vyhodnocení grafu 

o počtu dětí odpovídá trendu dnešní doby. Převážná většina dotazovaných 

respondentů má jedno až dvě děti. 

 

Tabulka a graf č. 6 – Vůdčí osobnost v rodině. [zdroj: vlastní] 

 

Pohlaví respondentů počet % celkem 

žena 10 17% 

muž 12 21% 

oba 36 62% 
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Jak se říká hlavou rodiny je muž, ale žena je krkem, který hlavou hýbe. 21. století 

přináší rovnoprávnost mezi muži a ženami, kteří cítí své postavení v rodině 

za rovnocenné. Tabulka i graf jasně ukazují, že dnes jsou si partneři rovni 

a o společných a důležitých věcech rozhodují v 62 % případů společně.  

 

Tabulka a grafy č. 7 – Těžší úloha dnešní ženy. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi muž žena % celkem 

ano 8 35 74% 

ne 5 7 21% 

nevím 1 2 5% 

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

Pro větší přehlednost a rozlišení odpovědí mužů a žen jsem pro otázku č. 8 zvolila 

nejen tabulku, ale i oba typy grafů. Na grafech je patrno, že kladně na otázku 

odpovídaly převážně ženy. Mužské odpovědi nejsou tak jednoznačné. A i když  

se mnohým může zdát, že dnešní žena má doma k práci mnoho různých pomocníků 
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jako je pračka, myčka, mixér a další, není její život o to snazší. Z celkového počtu 

odpovědí podle výsečového grafu vyplývá, že většina respondentů, tedy 74% zastává 

názor, že úloha dnešní ženy je těžší a náročnější než byla dříve.  

 

Tabulka a graf č. 8 – Rozlišení ženské a mužské práce podle tradic. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi muž žena % celkem 

ano 12 23 71% 

ne 2 18 26% 

nevím 0 3 3% 

 

 

 

 

U další otázky jsem opět volila pro větší názornost dva typy grafů. Pro tuto odpověď  

je velmi zajímavé rozlišení ženského a mužského pohledu na ovlivňování tradičních 

názorů na role mužů a žen. Výsledný výsečový graf jednoznačně ukazuje, že většina 

respondentů si myslí, že tradice předurčují role muže a ženy ve společnosti. 

Ze sloupcového grafu je patrno, že muži tento názor zastávají daleko jednoznačněji. 

Tedy i zde jasně vidíme, že muži se stále vracejí k hodnotám uznávaným v minulých 

staletích. Zatímco ženy zaujímají přibližně stejné stanovisko. 
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Tabulka a graf č. 9 – Dostatek pracovních příležitostí žen po návratu z mateřské 

dovolené. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi muž žena % celkem 

ano 3 3 6 

spíše ano 2 4 6 

ne 8 32 40 

spíše ne 1 5 6 

 

 

 

Názor na dostatek rovných příležitostí je shodný u obou pohlaví. Ženy i muži se shodují, 

že příležitostí, pro ženu po mateřské dovolené, najít si vhodné zaměstnání není 

mnoho. Pro obě pohlaví je v 69 % pro ženu po mateřské dovolené nedostatek 

příležitostí.  

 

Je to zcela jistě způsobeno tím, že se žena vrací na své původní pracoviště, je zatížena 

mnoha změnami, které proběhly v její nepřítomnosti. Znovu se učí aktuálnímu stavu, 

který v zaměstnání panuje, pracuje v plném vytížení 8 hodin denně, a přitom se potýká 

se  starostmi o rodinu a dítě.  

 

Nedostatek času, kterým trpí po návratu do osmihodinové pracovní doby je velmi 

náročný. Proto by bylo často vhodné, aby ženy s malými dětmi měly možnost, pracovat 

pouze na částečný úvazek. Pokud žena hledá práci zcela novou, je tento problém 

pro mnohé takřka neřešitelný. 
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Graf č. 10 – Vhodnější povolání pro ženy. [zdroj: vlastní] 

 

 

 

Jednoznačný názor na vhodnost některých povolání pro ženy je 83 %. I já se 

domnívám, že žena je v některých profesích nezastupitelná. Ženský pohled a citlivé 

vnímání je přímo předurčeno některým povoláním, které tento ženský přístup vyžadují. 

Jsou to převážně profese pomáhající – učitelky v mateřských školkách, zdravotní sestry, 

sociální pracovnice, pečovatelky.  

 

Tabulka a graf č. 11 – Stejné podmínky na trhu práce pro ženu a muže. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi žena muž % celkem 

ano 4 2 6 

spíše ano 6 9 15 

ne 22 2 24 

spíše ne 12 1 13 
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Podmínky na trhu práce pro ženy a muže se jistě liší. I odpovědi jsou z hlediska žen 

a mužů rozdílné. Zatímco muži se domnívají, že podmínky jsou víceméně spíše shodné 

pro obě pohlaví. Ženy naopak ve svých odpovědích ukazují, že podmínky pro ženy 

a muže shodné nejsou.  

 

Tabulka a graf č. 12 – Vliv pohlaví při přijetí na pracovní místo. [zdroj: vlastní] 

 

Odpověď muž žena celkem 

vždy 3 12 15 

často 4 26 30 

občas 4 5 9 

zřídka 1 1 2 

nikdy 2 0 2 

 

 

 

Z pohledu žen má rozdíl pohlaví velmi často vliv při obsazování pracovních míst. Muži 

již nejsou o těchto rozdílech jednoznačně přesvědčeni. Z celkového pohledu je však 

patrné, že se ženy i muži převážně shodují, že pohlaví může hrát určitou roli 

při obsazování pracovního místa. 

 

Tabulka a graf č. 13 – Vedoucí funkce – ženy, muži. [ zdroj: vlastní] 

 

Vedoucí % celkem 

ženy 9 

muži 43 

oba stejně 6 
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Graf jednoznačně ukazuje, že mužů je ve vedoucích funkcích více než žen. Tabulka 

dokládá, že v tomto názoru se výjimečně shodují jak muži, tak ženy. Ostatní počty 

o zastoupení žen nebo obou stejně ve vedoucí funkci jsou malé. Ukazuje se tedy,  

že naše společnost do vedoucích funkcí obsazuje převážně muže. Můžeme se pouze 

dohadovat, zda je to tím, že si ženy na vedoucí funkce netroufají, nebo jsou muži 

ambicióznější více než ženy. 

 

Tabulka a graf č. 14 – Stejné finance pro ženy i muže. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi muž žena % celkem 

vždy 4 5 9 

často 5 8 13 

občas 3 13 16 

zřídka 2 12 14 

nikdy 0 6 6 
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V žádném případě jsem neočekávala, že vyhodnocení tohoto dotazu by bylo zvláště 

překvapivé. Shodné finanční ohodnocení u žen a mužů v zaměstnání, pokud zastávají 

stejnou funkci, však není dnes žádnou utopií. Existují pouze pracovní místa, která jsou 

finančně méně ohodnocena, a kde pracují převážně ženy.  

 

Z vyhodnocení grafu je patrno, že převážná většina respondentů se přiklání k variantě, 

že ženy při finančním hodnocení již nezaostávají tak často, jak tomu bylo dříve, za muži. 

Mnoho firem, především zahraničních, hodnotí pracovní místo určitým obnosem  

a nezáleží na tom, zda toto místo či funkci zastává žena nebo muž. Hodnoceny jsou 

pouze kvality a schopnosti pracovníka. 

 

Tabulka a graf č. 15 – Dostatečné uznání kvalit dnešní ženy. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi muž žena % celkem 

ano 9 10 19 

ne 3 34 37 

nevím 2 0 2 

 

 

 

Toto grafické znázornění ukazuje, že ženy nemají pocit dostatečného uznání dnešní 

společností. Tabulka ještě přesněji ukazuje, že mužům se ve většině případů naopak 

zdá, že jsou ženy uznávány dostatečně. Jednoznačná odpověď žen, že se necítí být 

dnešní společností doceněny, pravděpodobně vyplývá i z pocitu málo ceněné práce, 

kterou žena vykonává pro rodinu. 
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Tabulka a graf č. 16 – Boj za rovné příležitosti. [zdroj: vlastní] 

 

Odpovědi muž žena celkem 

ano 6 37 43 

ne 8 7 15 

 

 

 

I z poslední otázky jednoznačně vyplývá, že boj dnešních žen za rovné příležitosti  

má stále smysl. I když si muži podle tabulky častěji myslí, že je to boj již zbytečný. 

Dnešní žena by však měla stále bojovat za své postavení. Dnešní boj není jen boj rovné 

příležitosti mužů a žen ve společnosti. Tento boj byl již dávno vybojován.  

 

Žena dnešní společnosti je sebevědomá, inteligentní bytost, která pokud chce něco 

dokázat, tak to dokáže. Dnešní společnost 21. století ženám nabízí možnosti rovných 

příležitostí, i když se to mnoha mužům nemusí vždy líbit a často ženy podceňují.  
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Diskuze 

 

Feminismus je pojem všeobecně známý, ale velice obsáhlý, dotýkající se každé 

problematiky, se kterou má člověk možnost se setkávat v každodenním životě. Ve své 

absolventské práci jsem se zaměřila na postavení ženy ve společnosti nejen v průběhu 

staletí, ale především na postavení dnešních žen. Žena dnešní doby zastává mnoho rolí 

a zastává je velmi dobře. Některé tyto role jsou přímo chápány jako ženské poslání,  

ale velmi často bývají nedostatečně oceněny. Většina žen přesto tyto role denně žije 

a vytrvává v jejich plnění. Měla jsem pocit, že mnoho žen touží své postavení změnit, 

že se mnohdy cítí nedoceněné a vedle mužů se necítí plnohodnotně. Opak je však 

pravdou a většina žen je spokojená v životě, který žije. Mnoho žen nachází v rolích, 

které jim předurčuje jejich ženství svůj smysl života, tyto role je naplňují a netouží 

dosáhnout postavení jako muži. 

 

Názory a stanoviska společnosti na feminismus jsou v zahraničí odlišná v porovnání 

s postojem společnosti v České republice. V zahraničí nalezneme daleko více organizací 

zabývajících se bojem za rovnoprávnost žen. Většina českých žen však tomuto boji 

nedává větší význam. 

 

V České republice již koncem 19. století, kdy se ženy zapojovaly do práce v lehkém 

průmyslu, byl rozdíl mezi mužem a ženou potírán. Proto se dnešní žena, až na pár 

výjimek nemusí trápit, že by nemohla uplatnit své kvality jak na trhu práce,  

tak ve veřejném životě či společnosti. Dnešní žena má dostatečné podmínky pro svůj 

rozvoj, a pokud má dostatečnou ctižádost a touží po dosáhnutí určitého cíle, vždy ho 

také dosáhne. Proto některé hlasy, že máme málo žen ve vedoucích funkcích, 

v politice, na veřejných a důležitých místech, jsou neopodstatněné. Dnešní ženy si dnes 

samy určují směr, kterým se chtějí vydat, a tím si najít svůj plnohodnotný smysl života 

vedle mužů. Stejně tak vysoké nároky dnešní společnosti na ženu jsou důvodem, aby si 

žena hledala vlastní cestu pro sebeuspokojení. 
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,,Ženy jsou v naší kultuře chápány jako sexuální objekty. Docela nevinné výroky vcelku 

ušlechtilých a vzdělaných lidí, kteří v domnění, že se chovají galantně, chválí ženské 

nohy, prsa, zadek. Chtějí, aby ženy byly štíhlé, aby si holily nohy, aby měly dlouhé 

a nalakované nehty a kdoví co ještě. Když je žena odbornicí v jakémkoliv oboru, musí 

být ještě navíc krásná, totiž přitažlivá pro muže, chce-li se prosadit. Prosím, proč ne, ale 

v tom případě žádejme, aby muži byli také krásní, aby zušlechťovali své svaly 

v posilovnách, shodili své pivní pupky a nechali si na své pleše transplantovat vlasy.“ 

[Chřibková-Tydlitátová, 1999, s.189].  

 

S tímto pohledem se shoduji a domnívám se, že tento názor bude plně ve shodě 

i s názorem většiny žen. Muži budou pravděpodobně tento pohled vnímat opačně. 

 

V praktické části mé práce jsem se chtěla zaměřit právě na rozbor některých 

konkrétních příkladů, kdy je možnost se formou dotazníkového šetření vyjádřit 

k určitým otázkám, které určují pohled na ženu. Snažila jsem se vyhodnotit právě tyto 

ukazatele, kde je zcela určitě rozhodující věk respondentů, vzdělání, stav (svobodní, 

vdané a ženatí, rozvedení). Zda respondenti mají děti, nebo jsou bezdětní. Část 

dotazníku jsem zaměřila i na otázky týkající se typicky ženských a mužských 

zaměstnání, zda vedoucí funkce zastávají častěji muži nebo ženy.  

 

Myslím, že nebylo překvapující, s jakými odpověďmi na otázky zaměřené na ocenění 

žen ve společnosti se ztotožňovali právě muži a jak odpovídaly ženy. I když dnes jistě 

názory mužů na postavení ženy ve společnosti, tak jednoznačné jako v 19. století 

nejsou, přetrvává u některých pocit, že muž je pánem tvorstva.  
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Závěr 

 

,,Feminismus – dnešní žena“ v sobě ukrývá mnoho pohledů na postavení dnešní ženy 

ve společnosti. Ve své práci jsem se chtěla přiblížit k historii vývoje feminismu a ukázat 

s jakými problémy bojovaly ženy dříve a jak se s nimi vyrovnávají dnešní moderní ženy. 

Jak se vyvíjel boj o rovnoprávnost, v čem byly ženy úspěšné a za co bojují dodnes. 

Jakýma očima viděla ženu společnost v minulých staletích a jak na ženy pohlíží 

společnost současná a moderní.  

 

Chtěla jsem ukázat, že feminismus jako sociálně politický myšlenkový směr dnes není 

chápán všemi stejně. Že rozdílné chápání feminismu se odlišuje nejen věkem, 

vzdělaností, ale je vnímán i jinak vzhledem ke kulturám zemí. Někteří jej podporují 

a jsou nakloněni rovnoprávnosti mužů a žen. Jiní ho však zcela odsuzují a to možná 

proto, že ho zcela nechápou nebo je pro ně jednoduší přijmout jasně stanovená 

pravidla k rozlišení postavení mužů a žen ve společnosti. 

 

Z výsledků mého šetření jsem se přesvědčila, že o rovné příležitosti žen ve společnosti 

se zajímají převážně ženy ve věku od 31 let do 40 let. Z toho je patrné, že ženy,  

které jsou ve věku, kdy se jich bezprostředně dotýká jakákoliv konfrontace s mužskými 

protějšky, se o tuto problematiku zajímají aktivněji. Důležitou roli hraje i vzdělání 

respondentů. Ženy okolo 50 věku jsou již se svojí rolí spokojeny a v podstatě na ní 

nechtějí nic změnit. Muži mají převážně názor jednoznačný a ve většině případů mají 

ženy feministky jasně zaškatulkovány.  

 

Při dalším průzkumu by bylo jistě zajímavé pustit se do rozborů této problematiky 

vzhledem k věkovým skupinám. Zaměřit se přesněji na věk respondentů a porovnat 

rozdílnosti v odpovědích na dotazy. Z tohoto šetření by bylo patrně jasnější, kdo má 

větší zájem ještě dnes bojovat za rovné příležitosti pro ženy, kdo a zda se ještě 

o problematiku dnes zajímá. Zda většina žen a mužů dneška se nezajímá spíše o sebe 

a svou nejužší rodinu, která má své vlastní problémy.  

Problematika feminismu se mi zdá velice zajímavá a jistě vhodná k dalšímu zamyšlení. 
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Pезюме 

 

Феминизм – современнaя женщина  

Название моей выпycкнoй работы “Феминизм - современнaя женщина" скрывает 

в себе множество взглядов на положение женщин в современном обществе.  

В своей работе я хотела приблизиться к истории развития феминизма в мире,  

и особенно в Чехии. Я oпиcaлa, как развивается борьбa за равноправие на 

протяжении веков. В чюм женщины были успешными и за что борyются сегодня.  

 

В тeopeтичecкoй чacти я oпиcaлa тo, что феминизм как социально-политическое 

направление мысли сегодня не понятен в равной степени. Что cyщecтвyeт 

pазличное понимание феминизма, которoе отличаeтся прежде всего по возрасту, 

уровню образования, но и по культурe страны. Некоторые люди поддерживают 

феминизм и способствуют установлению равенства между мужчинами  

и женщинами. Нo y дpyгиx, абсолютно нeoдoбpитeльнoe  oтнoшeниe. Может 

быть, потому что они не понимают этого или им проще принять чюткие правила 

для различия между мужчинами и женщинами в обществе. Женщина сегодня 

занимает в обществе много ролей. Некоторые считают это cвoей миccиeй и oни 

часто недостаточно оценены. Большинство женщин несмотря на это,  

по-прежнему выполняют эти роли и упорно продолжают на их выполнении.  

 

В пpaктичecкoй чacти своей выпycкнoй работы я в форме анкетного опроса 

отобралa показатели, где безусловно важен возраст корреспондентов, 

образование, состоят ли женщины в браке, или разведены. Если у женщин есть 

дети, нет детей, насколько они заняты на работе. Если их работа относится к так 

называемой женской paбoтe, или эсли oни занимают мужское положение  

и руководство в компании. Ответы на вопросы показали мне, что мужчины 

обычно полагают, что женщины должны играть свою традиционную роль. 

 

Ключевые слова: феминизм, равноправие, пол, эмансипация, гендерныe 

стереотипы 
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Přílohy 

 

Příloha č.1  

 

Dotazník 

 

Dobrý den,  

 

jsem studentkou Vyšší odborné školy, střední odborné školy a základní školy MILLS, s.r.o. 

Obracím se na Vás na ženy s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit ke zpracování 

praktické části absolventské práce na téma ,,Feminismus – dnešní žena“. 

 

Vámi uvedené odpovědi budou zcela anonymní a budou sloužit pouze pro účely 

absolventské práce. Odpovědi jsou formou výběru jedné z nabízených možností. 

 

1) Uveďte pohlaví. 

 Žena 

 Muž 

2) Uved’te  věk. 

  do 20 

 21 až 30 

 31 až 40 

 41 až 50 

 51 až 99 

3) Dosažené vzdělání. 

 Základní 

 Střední 

 Vysokoškolské 

4) Uveďte Váš rodinný stav. 

 Svobodná (ý) 

 Vdaná  

 Ženatý 

 Rozvedená (ý)



 

 

5) Počet dětí. 

 Žádné 

 Jedno 

 Dvě 

 Tři a více 

6) Kdo by měl podle Vašeho názoru v rodině rozhodovat? 

 Muž 

 Žena 

 Oba 

7) Cítíte, že je úloha dnešní ženy těžší, než byla dříve? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

8) Máte pocit, že tradice předurčuje již předem ženské a mužské práce? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

9) Má dnešní žena po návratu z mateřské dovolené dostatek příležitostí při hledání 

zaměstnání? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

10) Jsou některá povolání vhodnější pro ženy než pro muže? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

11) Myslíte, že má žena i muž stejné podmínky na trhu práce? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne



 

 

12) Domníváte se, že při rozhodování koho přijmout na pracovní místo má pohlaví určitou 

váhu? 

 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

13) Je ve Vašem pracovním kolektivu ve vedoucích funkcích více žen či mužů? 

 Žen 

 Mužů 

 Obou přibližně stejně 

14) Pokud žena zastává stejnou pracovní pozici, jako muž je stejně finančně hodnocena? 

 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

15) Jsou kvality dnešní ženy dostatečně uznávány současnou společností? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

16) Máte pocit, že boj za rovné příležitosti pro ženy má smysl i v dnešní společnosti? 

 Ano 

 Ne 

 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas.   Olga Valchářová, 4. ročník dálkové SP 

 


