
Žena a dnešní doba
v česko-německém kontextu

Konferenční noviny

prezentuje:



Ženy v dnešní společnosti

Naše letošní česko – německá konference je zaměřena na roli ženy v dnešní česko-
německé společnosti. Role žen se historicky proměňovaly a názory na jejich postavení ve
společnosti se stále mění. Téma konference je inspirováno 1100. výročím smrti svaté
Ludmily, osobnosti, která hraje velmi důležitou roli v českých dějinách. Byla českou světicí,
babičkou svatého Václava, vlivnou kněžnou a především pomáhala šířit křesťanskou víru v
Českých zemích. 

Konference má za cíl prozkoumat postavení ženy ve společnosti a v církvi, a to z různých
hledisek – historického, sociologického, politického a teologického. V rámci česko-německé
konference společně s Vámi budeme odpovídat na následující otázky: 
Jak se v průběhu dějin odrážely společenské poměry na postavení a roli ženy ve
společnosti? 
Je možné dnes hovořit o identitě a poslání ženy? Co mají česká a německá společnost v této
oblasti společného a v čem se případně liší? Jak se vyvíjelo působení žen ve veřejném 
prostoru v obou našich zemích v průběhu 20. století a jaké jsou 
dnešní zkušenosti s tímto působením na obou stranách hranic?

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl na počátku roku 1999 v České
republice a navázal na činnost německého spolku Ackermann-Gemeinde (AG se sídlem v
Mnichově). Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století
''Ackermann aus Böhmen''/''Oráč z Čech'', které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních
Čech a notář Nového Města pražského. SAG se hlásí k morálnímu odkazu tohoto spolku a k
jeho tradicím. 
K činnostem našeho spolku patří vzdělávání v kulturní, náboženské, sociální a mravní
oblasti, pořádání přednášek, pódiových diskuzí, odborných seminářů a kolokvií, národních i
mezinárodních konferencí, kongresů a sympózií. SAG je aktivní napříč hranicemi a snaží se
vytvářet prostředí pro vzájemné setkávání a dialog. Vydává knihy a časopisy o aktuálním,
kulturním, historickém a náboženském dění. Pracuje s mladými lidmi, kteří působí v
mládežnické organizaci Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde, která pořádá nespočet
mezinárodních aktivit pro děti a mládež společně s německou sesterskou organizací Junge
Aktion der Ackermann-Gemeinde. 

O nás:

Chcete se o naší činnosti dozvědět více? 
Navštivte naše webové stránky: www.ackermann-gemeinde.cz 

Doufáme, že pro Vás bude také naše konference inspirací a
přinese Vám nové podněty. Těšíme se na plnohodnotnou
diskuzi a Vaše otázky!

Přejeme Vám všem příjemný a obohacující zážitek! 



18:00   zahájení online konference a zdravice
Mgr. Daniel Herman, předseda SAG s Amálií Kostřížovou, jednatelkou SAG
Martin Kastler, předseda Ackermann-Gemeinde
Tomislav Delinić, ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR
s Lenkou Longuemart, projektovou manažerkou
Petra Ernstberger, ředitelka ČNFB

18:15   referát „Vývoj postavení ženy v evropské civilizaci" - Elisabeth Maier,
spolková předsedkyně BDKJ
 

18:45   koreferát „Vývoj postavení ženy v prostředí katolické církve v průběhu 
20. století“ - JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D., kancléřka Arcibiskupství pražského
 
následuje moderovaná diskuze
 
moderátor: Dr. theol. Petr Křížek, místopředseda SAG

Pátek 12. 2. 2021 

16:00   úvodní slovo Mons. Adolfa Pintíře, 
duchovního rádce SAG

16:15   panelová diskuze "Žena v církvi a ve společnosti"
Ing. Jaroslava Valová, zakladatelka a majitelka společnosti
SIKO KOUPELNY a.s.
prof. Dr. Barbara Krause, politoložka, členka předsednictva AG
doc. ThLic.  Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., římskokatolický kněz,
biblista, KTF UK
PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., teoložka a autorka
duchovní literatury

Moderátorka: Hana Scharffová, redaktorka ČT

17:45   přestávka 

19:00   „Žena v proudu času” - alternativní scénická diskuze 
napříč staletími v ženských a mužských rolích členové
Spirály SAG a Junge Aktion AG - BcA. Kristýna Kopřivová MA,
absolventka operní režie a vědy hudebního divadla,
Stadttheater Freiburg

19:45   ukončení konference 
Mgr. Daniel Herman, předseda SAG

Program konference 

Sobota 13. 2. 2021 



Ing.  Jaroslava Valová

Zakladatelka a majitelka společnosti SIKO KOUPELNY  a.s., největší prodejce
koupelnového vybavení v České republice. Za své manažerské úspěchy
získala řadu ocenění a společnost SIKO se každoročně umisťuje v žebříčku
nejlepších českých firem.

prof. Dr. Barbara Krause

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

Římskokatolický kněz, vyučující biblistiku na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy. Současně působí jako externí spirituál v Arcibiskupském
semináři v Praze. Je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě a také Kolegiátní kapituly Všech svatých na
Hradě pražském. Publikuje i v Katolickém týdeníku.

PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.

Elisabeth Maier

Vede od roku 2012 Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), od roku
2016 je v představenstvu Deutscher Frauenrat. Studovala politologii,
sociologii a ekonomii na Mnichovské univerzitě. Věnuje se sociální politice,
vzdělávání a prosazování rovných příležitostí.

JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D.

Politoložka a historička, věnuje se vzdělávání mládeže a dospělých.
Pracuje jako profesorka se zaměřením na sociální a migrační politiku.
Působí také jako referentka pro rovné příležitosti. Od roku 1960 se věnuje
dobrovolnické činnosti v různých oblastech církve a charity. Mimo jiné je
předsedkyní naší sesterské organizace Ackermann-Gemeinde.

Teoložka a psycholožka, působila na Pastoračním středisku při
Arcibiskupství pražském a vyučovala na KTF. V současnosti pracuje pro dvě
křesťanská vydavatelství (Paulínky a Doron). Donedávna byla národní
koordinátorkou Katolické charismatické obnovy v ČR. Je autorkou řady
úspěšných titulů z oblasti spirituality, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí
tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Karikatury Boha, Kotva naděje.

Kancléřka Arcibiskupství pražského a advokátka Metropolitního církevního
soudu Arcidiéze pražské. Publikuje články v Revue církevního práva, Studia
theologica či v Právních rozhledech. Věnuje se také publicistice. 
Spolupracuje s Nadačním fondem Modrá Rybka zaměřeným na podporu
projektů pro zapojení mladých lidí do veřejného života u nás a v zahraničí na
výstavbu školy v indickém Manipuru.

Referenti



Na našich webových stránkách najdete podrobné pokyny, jak se připojit k online
konferenci. Ujistěte se, že jste si stáhli nejnovější verzi Zoom.     
Do místnosti se můžete připojit 12. 2. 2021 od 17:45 a 13. 2. od 15:45 hodin.  
Fotoaparát a mikrofon bude během celé konference z technických důvodů
vypnutý. Děkujeme za pochopení. Pokud máte komentáře nebo příspěvky do
diskuse, můžete využít funkci chatu a zaslat nám otázky.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat:

Sára Masopustová - sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz, +420 725 705 199 

 otevřete profil SAG na Facebooku
 po rozkliknutí profilu se zobrazí živý přenos
konference  

1.
2.

 otevřete www.youtube.com a vyhledejte profil SAG
 na profilu se Vám zobrazí přímý přenos konference  

1.
2.

Zoom

Technické instrukce 

Facebook

YouTube

Jako rodilá brňačka vyrůstala v česko-německé rodině. Její láska k opeře ji
vedla ke studiu Musiktheaterwissenschaft (Vědy hudebního divadla). V tomto
pokračovala nadále i v operní režii a režii hudebního divadla. Jako asistentka
režie pracovala v Národním divadle Brno a v teatro - hudebním divadle pro
mladé diváky ve Vídni. Od října 2019 pracuje v Stadttheater Freiburg jako
asistentka režie.
Dílo Žena v proudu času pro ni představuje výzvu, jak příbližit postavení a pochopení žen v průběhu
dějin formou diskuze s prvky scénického čtení a dokumentárního divadla, které zazní dvojjazyčně 
v češtině i němčině. 

Žena – co pro nás znamená? Kým je? Co se od ní očekává? Co chce ona sama? 
Historické postavy z česko-německého prostředí – ženy i muži budou spolu rozmlouvat o
významných ženách a událostech v ženských dějinách, povinnostech i možnostech žen.
Sdílením vlastních zkušeností budou postupně odkrývat svoji identitu a hledat odpověď na otázku,
čím mohou ženy být a co nám mohou dát. 

Žena v proudu času 

TV Noe+ Můžete si ji navolit prostřednictvím tzv. „červeného
tlačítka“ neboli HbbTV. Budete k tomu potřebovat
televizní přijímač nebo set-top-box s podporou platformy
HbbTV.

BcA. Kristýna Kopřivová MA



ŽENA - MATKA - PRACUJÍCÍ

Vzdělávací infrastruktura 

Většinová společnost v Bavorsku, ač se mi jeví formálně hlavně jako katolická a v praxi spíše
sekulární, je postavena dle mého názoru na tradičních křesťanských hodnotách rodiny.
Ženy často zůstávají s dětmi dlouho doma, a to i v době, kdy děti již chodí do školy.
S tím počítá samozřejmě i jiná infrastruktura podpůrných zařízení. Fungují jesle i školky, ve
školách pak sice funguje družina či odpolední hlídání dětí, přesto vzhledem ke kapacitě je
patrné, že velká část dětí odchází po výuce domů. Samozřejmostí nejsou ani školní jídelny,
které navštěvují pouze děti chodící do družiny. Tradiční český model společného stravování
zde nemá velkou tradici a určitě neodpovídá modelu, který známe z ČR.

I tady se počítá s velkým podílem žen/matek v péči o děti. Odpolední kroužky pro děti si ve
většině případů rovněž zajišťují rodiče sami. Škola má jen velmi omezenou nabídku.
S matkou, nebo rodiči, se také poměrně dost počítá při studiu dětí ve školách. Existují
samozřejmě individuální rozdíly, ale obecně lze říci, že podpora rodičů u dítěte navštěvující
např. víceleté gymnázium je nezbytná.

Věk matek – „staré matky“ 

I v Bavorsku jsou samozřejmě vidět moderní trendy v přístupu žen k zaměstnání a postavení
na pracovním trhu oběcně. Narůstá procento žen upřednostňujících kariéru, řada žen
odkládá mateřství na pozdější dobu – jednou z prvních věcí, kterých jsem si povšimla, že
patřím s prvním dítětem k nejmladším matkám ve třídě (ač mám VŠ a před mateřskou
dovolenou i kratší pracovní historii). 

V rámci letošního tématu naší konference jsme Vám chtěli zprostředkovat bohatou perspektivu
postavení žen ve společnosti a církvi. Z tohoto důvodu jsme požádali ženy z česko-německého
prostředí, aby se s námi podělily o jejich vlastní zkušenost.  

Vybrali jsme následující názor jedné z dotazovaných, která popisuje její osobní zkušenosti 
v česko-německém kontextu a detailně popisuje roli ženy z různých aspektů. Jedná se o ženu, která
se během mateřské dovolené odstěhovala z českého prostředí do malého města v Bavorsku. Velmi
rychle po odstěhování si začala všímat odlišností v přístupu společnosti k ženám / matkám a v
přístupu žen samotných.  
 
Na její přání nebudeme její jméno zveřejňovat. 

Máte nějaký příběh, o který byste se chtěli podělit i Vy?
Napište nám a podělte se o Váš příběh i s ostatními. 



Národnostní složení společnosti

Nezanedbatelnou roli k přístupu k mateřství hraje také fakt, že společnost v Bavorsku není
tak národnostně homogenní, jako je tomu v ČR, tudíž se do tématu promítají samozřejmě i
přístupy národnostních menšin a jiných náboženství.

Finance 

Velkou roli hraje kromě řady individálních aspektů vždy finanční situace rodiny. Pozoruji
trend, že ženy žijící v drahém velkoměstě svůj nástup do práce urychlují (více možností
profesního uplatnění, potřeba disponovat více penězi - dražší nájmy, dražší potraviny, dražší
služby, atd.). Ženy v měnších městech tíhnou spíše k pozvolnějšímu nástupu do zaměstnání.
V Bavorsku funguje také jiný přístup k finančnímu zabezpečení matky – na mateřské
dovolené je žena jen jeden rok, tedy kratší dobu než v ČR, na druhou stranu tradiční model
rodiny užívá různých daňových zvýhodnění, společné zdanění manželů,  z tohoto důvodu
není vždy nástup žen do zaměstnání finančně o tolik výhodnější, než když žena zůstane
doma.

Částečné úvazky 

Samostatnou kapitolou je přístup zaměstnavatelů k matkám a situace matek na trhu práce.
Je nutné říci, že i zde se projevuje německá společnost jako společnost ženám nakloněná.
Většina matek má příležitost pracovat na zkrácený úvazek. Neznám žádnou matku malých
dětí, který by pracovala na plný úvazek (čímž ale netvrdím, že žádné nejsou). Řada žen se
vrací do zaměstnání sice již po prvních narozeninách dítěte, mnoho z nich až s nástupem dětí
do školky, a jak jsem uvedla výše, mnoho z nich také ještě později, často ale jen na malý
pracovní úvazek. Pracovní dobu často navyšují s tím, jak děti rostou. Záleží samozřejmě vždy
i na profesi, zaměstnavateli, apod., ale obecně je trend částečných úvazků u žen velmi silný. 

Přístup k účasti žen/matek na pracovním trhu je určitě podmíněn i generačně – zatímco pro
mladší ženy je zaměstnání běžnou a normální součástí života, setkala jsem se u starší
generace s nesouhlasným postojem k tomu, že jako matka více dětí chci chodit do
zaměstnání.



Mají podle Vašeho názoru muži a ženy
rovnocenné postavení?

Ne, nemají.
Záleží na pracovní pozici.

Podle mého názoru je v každé zemi

mírná nerovnost mezi ženami a

muži.  V některých zemích je situace

horší, v některých tomu tak není. 

Jsou ženy adekvátně prezentovány na
veřejnosti? 

Ano.

Ano.

To, co vnímám na veřejnosti,nefiltruji podle pohlaví.

Ano, určitě.
Kladu si spíše tuto otázku -  
"Proč jsou ženy učinkující  v

různých talk show  nebo v televizi
zobrazovány jen jako objekty,

které jsou hezky nalíčené a
obléknuté?"

Jaký je Váš názor?

Ano,
mají.



Jak se díváte na koncept ženy v
domácnosti?

Jaký názor máte na kvóty pro ženy        v
určitých profesích? 

Kritický, je třeba je lépe připravit.

O tom by měla každá
žena rozhodovat sama.

Nemám s tím problém. 

Mělo by být normální, že jeden

rodinu finančně podporuje, a druhý

se stará o děti.  Ani s konceptem muž

v domácnosti nevidím problém.

Jako žena si dovedu představit být v
domácnosti. Líbí se mi myšlenka, že by se
ženy měly soustředit na roli matky. Ráda
uklízím a starám se o mou domácnost.
Nejsem si zatím jista, zdali ,,převezmu''

všechny domácí práce. Ráda něco
přenechám mému partnerovi.

Velmi staromódní 

Nemám na to názor.

Pohlaví by stejně jako náboženství,
barva pleti, sexualita atd.  nemělo

být kritériem k přijetí do
zaměstnání nebo k jeho odchodu.  

Jsem pro jejich zavedení.



Měl by stát zvyšovat platy v  tradičních
,,ženských profesích'' jako je kupříkladu učitelka

nebo sociální pracovnice ? 

Jaký je Váš názor na ženy v církvi?

Obecně by se měly platy v

sociálních službách zvyšovat.

Nezáleží na tom, jestli se jedná o

ženskou nebo mužskou práci. Podle mého názoru by „klasické
ženské povolání“ nebo všechny
sociální profese měly být lépeplaceny.

Mnoho profesí by mělo být
lépe placeno. Nezáleží na
tom, jestli jde o tradiční

ženská povolání.

Ano.

Ženy nejsou v církvi
dostatečně zastoupeny. V

evangelické církvi je situace
lepší, než v katolické církvi.

Bylo by dobré, kdyby bylo
více průkopnic v církvi - ženy

jsou již v mnoha funkcích a
čestných úřadech v církvi

zastoupeny, ale jejich
postavení by mělo být

běžnější.



Na předchozích stránkách jste si mohli přečíst
odpovědi na otázky, které jsme položili
respondentům z českého a německého prostředí
– moc jim za jejich názory děkujeme! 

Dopisový maraton za česko-německé
přátelství

Chcete se stát součástí našeho dopisového maratonu i mimo konferenci a
podpořit tak seniory, kteří nemají technické možnosti s námi být online?
Zapojte se! Napište nám na sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz. 

Budeme rádi za každého z Vás!  

Jak na to?  

V našich novinách najdete pohlednici s náhodným adresátem a vlepenou poštovní známkou.
A co danému adresátovi napsat? Můžete mezi sebou sdílet myšlenky ohledně konference,
rozveselit takto své staré známé, nebo prostě někomu náhodnému udělat radost. 

Česky nebo německy, záleží pouze na Vás! 

Názor, připomínka, domněnka nebo jen Vaše milé slovo, které se dostane i za naše hranice,
pomůže zachovat i v této zvláštní době pandemie naše česko-německé přátelství!

Teď je řada na Vás – sociální interakce a diskuze probíhají v rámci
naší konference za normální situace zcela běžně.
Kvůli tomu, že jsme nechtěli o Vaše názory a vzájemnou diskuzi
přijít, zprostředkováváme Vám „česko-německý dopisový maraton“,
v rámci kterého máte možnost svůj názor k tématu „Žena a dnešní
doba“ sdělit i ostatním.



Život svaté Ludmily

Anne Wallsuch studuje volnočasové aktivity a eventmanagement 
a momentálně pracuje jako  praktikantka pro Sdružení Ackermann-
Gemeinde. Ráda ve své práci využívá svou kreativitu a víru.

Svatá Ludmila je pro mě inspirativní osobností. Když jsem se na začátku mého praktika
dozvěděla, že bude konference inspirována 1100. výročím její smrti, chtěla jsem se o jejím
životě dozvědět více. Byla jsem jejím příběhem od křtu až po její smrt okouzlena. Bylo mi
jasné, že bych tento příběh ráda předala naším účastníkům konference alternativní formou. 

A jak lépe zpracovat takto napínavý příběh než -li  komiksem?

Mé zjištění ohledně života svaté Ludmily mě přivedlo ke spisům z Christianovy legendy,
kterými se inspiruji. Doufám, že se Vám komiks bude líbit! 

Vaše Anne 







Příběh svaté Ludmily však její smrtí neskončil. Podle legend se na místě, kde byla
pochována, děly zázraky. Její vnuk, svatý Václav, se díky svým skutkům ve
prospěch křesťanství stal českým národním patronem. Ohledně svatosti Ludmily
existovaly pochybnosti, ale v roce 1100 byl její závoj podroben zkoušce ohněm a
neshořel.

Postupně byla Ludmila stále více uctívána a na konci 12. století se stala
patronkou Čech. Kromě toho je také patronkou vinařů, matek, babiček
a křesťanských vychovatelů.

Doufáme, že se Vám toto malé nahlédnutí do životního příběhu sv. Ludmily líbilo.

Autorka: Anne Wallusch
Překlad: Milada Vlachová 



Děkujeme Vám za Vaši účast na konferenci Sdružení
Ackermann-Gemeinde a Konrad-Adenauer-Stiftung! 
Doufáme, že se Vám konference líbila a přinesla
Vám  nové poznatky a perspektivy na roli ženy ve
společnosti a v církvi.  

Děkujeme! 

Zaujala Vás naše konference? Chtěli byste
vědět, jaké další projekty děláme? Pro více
informací o Sdružení Ackermann-Gemeinde
navštivte naše webové stránky
www.ackermann-gemeinde.cz
nebo sledujte náš facebookový profil. 

V rámci naší činnosti nabízíme i projekty pro
česko-německou mládež ve věku od  15-26 let,
která během roku pořádá nespočet
mezinárodních aktivit ve střední Evropě. 

Celý organizační tým konference Vám přeje pevné zdraví 
a těšíme se na další projekty s Vámi!  

Tato konference by se nemohla uskutečnit bez podpory: 

Máte nějaké dotazy k naší činnosti nebo ke konferenci? 
Neváhejte nás kontaktovat na emailu: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz  


