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Abstrakt

Postavení žen – učitelek v dobách První republiky

Jedním z prvních zákonů, který byl vydán v nově vzniklé Československé republice,

byl zákon 455/1919 Sb., jímž byl zrušen povinný celibát učitelek tzv. literních1. Povinnost

zdržet se založení rodiny přetrvala ještě z dob Rakouska-Uherska a přijatý zákon měl

diskriminaci žen zabránit. Opětovné snahy o znovuzavedení celibátu v polovině 20. let 20.

století se nepotkaly s úspěchem, a tak je možné označit rok 1919 za klíčový pro uplatnění žen

ve školství, neboť hlavní překážka – nemožnost mít vlastní rodinu – byla odstraněna.

Zákon č. 455/1919 Sb. je důležitým mezníkem dějin prvorepublikového školství také

proto, že zavdal příčinu diskuzím o tom, proč je třeba u učitelů sledovat více než pohlaví

jejich kompetence a způsobilost k vykonávání pedagogické profese. Zamýšlí se nad tím např.

Kádner (1925, s. 296–300).

Konferenční příspěvek se bude zabývat jednak představením historického pozadí

přijetí zákona o celibátu učitelek, tak, jak jej zachytili autoři soudobých pedagogických

časopisů, jednak se pokusí nastínit práva, povinnosti a celkové postavení učitelek v dobách

První republiky. Pozornost bude věnována také roli vlivu prezidenta Masaryka na

zrovnoprávnění žen a mužů v nově vzniklém státě. Zdroji, z nichž bude čerpáno, budou vedle

prací současných i tehdejších historiků i soudobé učitelské časopisy či díla T. G. Masaryka a

dalších autorů se vztahem ke školství.
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