


Stůjte pevně, pracujte, minutku nezahálejte - Přijde den,
který Vám námahu odplatí, musí přijít. Protože není jiné
cesty ke slušnému životu mimo cesty demokracie, vzájemné
úcty, rovného práva všech.

Františka Plamínková,
Jednotě učitelek moravských,

Praha, 20. ledna 1939

Věnujeme všem, kteří k takovému „slušnému životu“ jakkoliv přispívají.



Vážený čtenáři,

právě čteš úvodní řádky naší práce na téma celibát českých učitelek, vypracované
v rámci XIII. ročníku soutěže Eustory. K výběru tohoto tématu nás vedla snaha
zabývat se oblastí historie, která není součástí školních osnov, ale ke které
si dokážeme vytvořit osobní vztah. Naše práce pak plní roli především
popularizační, neboť v uchopitelné, živé podobě spojuje veřejně dostupné dobové
prameny a odborné publikace.

Formát nazýváme komiksem, ačkoliv je již na první pohled patrné, že práci do
parametrů klasického komiksu napasovat nelze. Nesleduje osud jednoho „hrdiny“, ale
dává prostor více životním příběhům, které můžeme poznat třeba jen z jedné barevně
ilustrované promluvy. Právě tyto lidské, osobní, konkrétní věty jsou pro nás nosné.
Společně pak vytvářejí zastřešující příběh zavedení, trvání a zrušení celibátu
českých učitelek v první polovině 20. století. Tento příběh zasazujeme do kontextu
známých dějinných událostí.

Rády bychom poukázaly na poznámkový aparát, k němuž náleží citace na jednotlivých
stránkách (poznámky jsou přehledně rozčleněny pod nadpisy stránek). Tato poměrně
rozsáhlá část vychází z naší potřeby nerezignovat tak docela na odborné parametry
práce - právě ty jsou totiž největším přínosem pro náš budoucí studentský (či
akademický) život.

Zavedení celibátu učitelek na celém území dnešní ČR v prvních pěti letech
20. století může být vnímáno jako projev tzv. dlouhého 19. století, sama dobová
diskuse na to odkazuje. Velkou změnu v postavení žen přináší až 1. sv. válka, po
které je v návaznosti na ustanovení Československa také zrušen celibát státních
zaměstnankyň. I za první republiky je však běžnou praxí propouštění vdaných
učitelek a celibát stále „visí ve vzduchu“, až je v důsledku zmenšeného státního
území roku 1938 opět zaveden. Jeho konečné zrušení přináší teprve dekret prezidenta
republiky z roku 1945.

Komiks postupuje chronologicky. Mezi zavedení celibátu a 1. světovou válku
je včleněna dobová veřejná časopisecká diskuse na dané téma, reflexe celibátní
učitelské profese formou povídky Růženy Jesenské a česko-německého deníku Ireny
Bartové - začínající učitelky. Samostatná stránka je věnována významným osobnostem
z řad učitelek s osobitými charakteristikami z vlastního životopisu Antonie
Gebauerové.

Práci jsme se snažily opřít zejména o dobový tisk (především Časopis učitelek
a časopis Ženský svět) a archivní spolkové materiály (konkrétně Jednoty učitelek
moravských). Kontext doplňují odpovídající legislativní kroky i dobová krásná
literatura. V tomto směru velice oceňujeme digitalizaci veškerých historických
dokumentů. Čerpaly jsme také ze současných odborných publikací (zejména prací Jany
Bahenské, Jany Burešové, Mileny Lenderové a Jany Malínské).

Rády bychom na tomto místě poděkovaly několika lidem, bez kterých by, jak už to
bývá, tento komiks nevznikl. V první řadě směřuje naše poděkování vedoucímu naší
práce PhDr. Lukáši Šlehoferovi, který nás uvedl do tématu, způsobu práce
s veškerými zdroji, tvorby funkčního pracovního poznámkového aparátu a provedl
všemi peripetiemi odborného i osobního rázu. Především nás ubrzdil v naší bezbřehé
touze vše nastudovat a načíst a o všem potom také napsat, která by nás k realizaci
komiksu samého nikdy nepustila. Těsně v závěsu děkujeme ředitelce naší školy, paní
Mgr. Jitce Kmentové, která nám poskytla čas a prostor pro tento projekt. Dále
chceme poděkovat paní PhDr. Janě Malínské, Ph.D. za její výtečné publikace
a odbornou konzultaci. Náš dík patří i rodině Tesařů ze Židlochovic, která nám
poskytla tolik potřebné studijní a pracovní prostředí, zejména rozsáhlou podlahu,
kterou jsme mohly pokrývat všemi papíry. Nakonec děkujeme všem, kteří se upřímně
bavili naším prohlášením „děláme na celibátu“ a tím posilovali naši chuť vytrvat
v práci.











































Z á v ě r e m
—-------------

Cílem naší práce bylo představit méně známé téma celibátu českých učitelek. Ten
provázel ženskou učitelskou profesi na našem území od samého jejího ustanovení.
Ženy se záhy po vstupu do veřejné sféry začaly sdružovat ve spolcích, které
rozvíjely možnosti jejich uplatnění, stávaly se zázemím, učícím prostorem
a s postupem času i respektovaným „nástrojem“, především pro boj za rovnoprávnost
pohlaví. Z období monarchie nacházíme v časopisech mnoho článků zabývajících se
celibátem učitelek, skrze které můžeme nahlédnout do životů tehdejší doby. Ještě
hlubší ponor nám poskytuje krásná literatura či autentický deník začínající
učitelky z Ostravska.

Spolu s první světovou válkou a odchodem mužů na frontu se rozšiřuje pole ženské
působnosti. Republika Československá ruší celibát svých zaměstnankyň.
Celospolečenský náhled na ženu se však skokově nemění, spolu s prohlubující se
krizí získává na významu argumentace sociální a propouštění vdaných žen není
výjimkou. Vůči tomu se ženy přirozeně ohrazovaly, jejich postoje nalézáme krásně
shrnuty v textech Františky Plamínkové. Rok 1938 znamená opětovné legislativní
zavedení celibátu, zrušené až Benešovým dekretem po konci druhé světové války.

Naším záměrem bylo přiblížit téma srozumitelnou, divácky pochopitelnou formou.
Z toho důvodu jsme zvolily kombinaci textů učebnicového rázu (vycházejících
z odborných publikací), citací či parafrází z dobových pramenů a barevných
ilustrací. Především ty pomáhají s porozuměním a oživují dobu, kterou můžeme mít
zafixovanou jako ustrnulou a černobílou.

Závěrem přemítáme i nad aktuálností tématu. Nástroj nuceného celibátu totiž úzce
souvisí se svobodou volby a rozhodováním nad vlastním tělem a osudem. I dnes jsme
stále svědky snah toto lidské právo omezovat. Celibát žen - které jako jedny
z prvních vystoupily z po staletí přežívající škatulky ženy jakožto pouhé chodící
porodnice - a boj proti němu mají v aktuální debatě o (ženské) rovnoprávnosti stále
své místo.
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