
Cíl: 

10 – Věra L.
Metodika pro vyučující

porovnat zaměstnanost a stav emancipace žen v Československu s demokratickými státy Evropy, konkrétně 
se západním Německem.

Uveďte děti do příběhu paní Věry L.

Paní Věra L. se narodila ve Zlíně, v Baťově nemocnici v roce 1929. 
Její tatínek pracoval u fi rmy Baťa a hodně cestoval.

  Pusťte dětem příběh Věry L. od kapitoly 2 (čas 2:40) až do konce (čas 14:27)

Otázky pro děti

   Která zaměstnání paní Věra L. vystřídala?

Pracovala ve fi lmových ateliérech ve Zlíně, v automobilových opravnách, jako sekretářka na kroměřížské radnici, 

kde organizovala oslavy k 700. výročí založení města, v ateliérech na Barrandově

   Co si myslíte, že je z života paní Věry L. typické pro život žen v 60. letech?

Dobový kontext: 

V 60. letech se zvedla zaměstnanost žen nad 45 %. Zásadně klesl počet žen v domácnosti 

(z 1.300.000 v roce 1950 na 876.000 v roce 1961).

   Proč si myslíte, že to tak bylo? Použijte faktografi cký text zaměstnanost žen

Co je platné pro kterou zemi? Československo Spolková republika Německo

Ženy mohly nastoupit 
do zaměstnání bez ohledu 
na vůli rodiny, příp. manžela

ano

Až do roku 1977 platí v SRN občanský 
zákoník, podle kterého mohla žena 
pracovat pouze, pokud to dovolil muž. 
V praxi se tento zákoník již dlouho 
neuplatňoval, ale ofi ciální platnost 
pozbyl až v roce 1977.

Ženy si mohly vzít bankovní 
půjčku ano

Ano, ale teprve od roku 1962. Do té 
doby si žena mohla v SRN otevřít 
konto pouze s manželovým svolením.

Ženy mohly zůstat doma s dětmi, 
jak dlouho chtěly

Ne, mateřská dovolená trvala v roce 
1964 22 týdnů a následně mohla 
žena zůstat doma až rok, ovšem bez 
fi nanční podpory. 
V ČSR bylo z existenčních důvodů 
nutné, aby pracovali oba partneři.

V SRN bylo běžné, že ženy po narození 
dětí zůstávaly doma a do práce se už 
nevracely. 
Plat muže stačil na uživení rodiny.

Vedla se společenská debata 
o rozdělení rolí v rodině

Ne, společenská debata na toto téma 
byla lehce započata v souvislosti 
s obdobím pražského jara, ale byla 
následně ukončena. Více viz text 
Československý svaz žen

Ano, rozdělení rolí v domácnosti 
bylo jedním z témat tzv. Druhé vlny 
feminismu, která probíhala v západní 
Evropě v 60. až 70. letech

Zaměstnanost žen byla nad 40 % viz níže uvedený graf viz níže uvedený graf



EVROPSKÁ UNIE

 Pro srovnání s ostatními státy lze použít následující graf 

Možnost dalšího rozšíření:

   Jak se situace změnila k dnešnímu dni? 

  Myslíte, že dnes mají všechny ženy možnost pracovat v povoláních, ve kterých chtějí?

   Vnímáte, že by ženy čelily nějakým překážkám v cestě za kariérou?


