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ANOTACE 

Práce bude zaměřena na historii a vývoj školy (od roku 1921), problematiku potřebností 
společnosti vázané na umění a průmysl. Cílem práce je popsat vývoj školy od doby jejího 
vzniku po současnost v historických souvislostech, společenské naladění (vnímání) a 
postavení školy v různých obdobích, hodnocení odbornou veřejností. 
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ANNOTATION  

The work will be concentrated on history and development of the school (from 1921), 

issues of the needs of society in connection with art and industry. The aim of the work is 

to describe the development of the school from the time of its foundation till the present 

in historical context, the climate (perception) of society and the status of the school in 

different periods, the experts' assessment. 
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ÚVOD 
 

Již v první polovině 18. století dochází s rozpadem feudalismu a nástupu kapitalismu 

k prudkému rozvoji průmyslu. Po ztrátě Slezska v roce 1745, jež bylo vyspělou průmyslovou 

zejména textilní oblastí, nastaly snahy o zlepšení odborné úrovně českých textilních 

manufaktur a tak došlo ke zřízení prvních odborných škol na našem území. 

Snaha o zkvalitnění výrobků a lepší prodej vedla v první polovině 19. století podnikatele 

k tomu, že se zasazují o zřizování odborných škol i v jiných oborech. Tyto školy však ještě 

nejsou speciálně zaměřené na jednotlivá řemesla. Jejich charakter je spíše všeobecně 

kreslířský. Teprve 2. polovina 19. století si specializaci odborného školství vynutila díky 

potřebám průmyslu a řemesel. Politické důvody vídeňské vlády za Rakouska-Uherska 

nevedly k podpoře zřizování českých odborných škol. Preferovány byly školy německé, 

které vznikaly v pohraničních oblastech především z důvodů germanizačních. Přesto v roce 

1882 vzniká v Chrudimi první česká odborná škola truhlářská.1 

Přelom a počátek 20. století byl ve znamení výrazného technického rozmachu, který v 

mnoha směrech podstatně měnil celou společnost. Výrazně se tak zvyšovaly požadavky na 

technické vzdělání, které měly zajistit mimo jiné odborné i průmyslové školy. Ovšem od 

základů začala školství reformovat až vláda nově vzniklé Československé republiky. Stačilo 

deset let existence samostatného státu a v naší republice vzniká šest škol mluvících českým 

nebo slovenským jazykem a tři německé školy zaměřené na truhlářství nebo s širším 

obsahem pro zpracování dřeva. 

Dobou po osvobození (1918) se začíná téma mé bakalářské práce. Historie Vyšší 

odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově 

v Praze (dále jen škola) začíná v době, kdy začíná Praha růst z provinčního města v hlavní 

město státu. Zřizují se centrální a jiné úřady, město se rozrůstá do velikosti a nastává velká 

stavební konjunktura. A právě tehdy vzniká ve společnosti naléhavá potřeba řemesel nejen 

čistě stavebních, ale také specializovanějších na vybavení nových budov nábytkem a vůbec 

celého vnitřního zařízení. 

„Proto konečně dochází na základě usnesení ministerské rady Republiky československé 

ze dne 2. června 1921 č. j. 18164, a výnosem ministerstva školství a národní osvěty v Praze 

dne 7. října 1921, č. j. 91357 i k založení STÁTNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 

V PRAZE ŽIŽKOVĚ.“(Kronika 1921, str. 2) 

Ve své práci bych se ráda ohlédla nejen za historickými souvislostmi. Ráda bych se 

zabývala také náladou a potřebami společnosti v obdobích, které předznamenávaly či 

znamenaly různé změny v samotné škole nebo ve školství u nás. Zajímat se budu kromě 

adaptace školy v průběhu trvaní také o filozofii (hlavní myšlenku) školy, která je úzce spjata 

                                                     
1 Kronika (1921) [1]  
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s profily absolventů. Právě profily absolventů, jejich popis a případné porovnání jsou 

(kromě historie školy) součástí k dosažení cíle mé práce. 

Cílem mé práce je zmapovat činnost a vývoj školy od doby jejího vzniku po současnost 
v historických souvislostech, společenské naladění (vnímání) a postavení školy v různých 
obdobích, hodnocení odbornou veřejností. Ráda bych popsala také srovnání profilů 
absolventů školy od vzniku školy po současnost v návaznosti proměn společnosti a jejích 
požadavků, vlivem školských reforem či jiných vlivů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

 

1 Historický vývoj a souvislosti v letech 1921-1945 
 

 

1.1 STÁTNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 
 

 

1.1.1 Založení školy a první léta existence 
Píše se rok 1921, nedlouho po vzniku samostatného československého státu, je doba 

kolem založení této školy nasycená snahami prosadit se v evropské konkurenci. Evropa je 

zasažena poválečnou hospodářskou krizí. V květnu tohoto roku zakládá radikální levice ze 

strany sociálních demokratů (vítězů prvních voleb do parlamentu) Komunistickou stranu 

Československa (KSČ).  

V témže roce 7. října 1921 dochází k založení Státní odborné školy pro zpracování dřeva 

v Praze Žižkově. Ve školním roce 1921 a 1922 byl otevřen zatím pouze první ročník tříleté 

odborné školy pro truhláře s patnácti žáky. Ředitelem byl jmenován profesor Státní 

odborné školy pro zpracování dřeva v Chrudimi pan architekt František Buben. Byl to 

výborný organizátor, který školu velmi úspěšně řídil až do roku 1939, kdy odešel do penze. 

Prvními pedagogy byli Karel Havránek, ing. Kojecký, arch. František Novák, Karel Rubík, 

arch. František Vahala, Václav Zitta a další. Mnozí z nich byli žáky našich předních architektů 

a průmyslových výtvarníků, například architekti Buben a Šachl studovali u Kotěry, Karel 

Černý a František Novák u Plečnika, Č. O. Jandl u Kysely, architekt Černý spolupracoval 

s Gočárem, Novák s Jurkovičem, Damián Pešan s Plečnikem. Žáci s profesory navštěvovali 

od samého počátku výstavy moderního umění, také řada profesorů aktivně působili ve 

Svazu československého díla, který byl tehdy nositelem pokrokových tendencí 

v uměleckém průmyslu.  

Zatím provizorní působiště našla škola v budově bývalé německé obecné školy 

v Jeseniově ulici. Dílny se nacházely zatím v Jičínské ulici. Už během prvního roku existence 

školy se konaly přípravy ke stavbě nové školní budovy. Architekt František Vahala provedl 

návrh budovy, který se o několik let později skutečně realizoval (dokončení hlavní budovy 

1926 až 1927). V roce 1922 zakoupila žižkovská obecní rada tehdy výhodně pozemek na 

stavbu školy v hodnotě 2 700 000 Kčs. Pozemek se nacházel na Kollárově náměstí (dnes 

Žižkovo náměstí).  
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1.1.2 Školní rok 1922-1923 
Ve školním roce 1922 až 1923 byl založen spolek absolventů, který se staral hlavně o 

jejich umisťování. Nauce o slohu a výtvarnému tvarosloví byla od počátku existence školy 

věnována velká pozornost. Proto byl ještě v témže roce uspořádán první kurz o výtvarném 

vývoji historického nábytku pro mistry truhláře.   

Program školy byl založený na chápání užitého umění jako vystupňování odborné 

řemeslné dovednosti. Významnou úlohu zde jistě sehrál vliv výmarského Bauhausu, z jehož 

programu škola převzala myšlenku neoddělitelnosti kvalitního umění od kvalitního 

řemesla2. Bauhaus totiž usiluje o sjednocení všech snah v umění a projekci, syntézu všech 

umění a tvrdí, že není podstatných rozdílů mezi umělcem a řemeslníkem. Umělec je 

stupňováním řemeslníka. Tento program škola pokládá stále za trvale platný.  

 

 

1.1.3 Školní rok 1923-1924 
V tomto školním roce se škola představila veřejnosti první výstavou žákovských prací, 

na níž vystavila tři kompletní interiéry, práce lakýrnické, písemné a grafické. Intenzivně se 

však již připravovala i světová výstava dekorativního umění pro Paříž. Té se zúčastnila v roce 

1925. Vystavila interiér pracovny (dnešní ředitelna, obr. 1), který je jako vynikající dílo 

dekorativního směru dnes památkově chráněný. Tento interiér chtěl hned v Paříži odkoupit 

baron Rothschild a přinesl naší škole cenu Grand Prix. Ředitel arch. Buben získal titul Officier 

d ´honneur, František Novák obdržel Diplom d ´honneur, zlatou a bronzovou medaili, 

František Trella zlatou medaili a Karel Černý Diplom d ´honneur. Touto výstavou výrazně 

vzrostla prestiž školy.  

 

        

Obrázek 1 – interiér ředitelny. (archiv školy) 

 

                                                     
2 Katalog školy 2015 [7]  
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V tomto roce byla na podzim zahájena první etapa výstavby školní budovy na tehdejším 

Kollárově, podle projektu architekta Františka Vahaly. Koncem školního roku 1926 až 1927 

se škola konečně přestěhovala do nové budovy na Kollárově náměstí a žáci ji postupně 

téměř sami zařídily. Část inventáře, učebních pomůcek a hlavně množství knih získala ze 

zrušené školy pro zpracování dřeva v Kašperských Horách. Stále však schází dílenská 

budova, jejíž stavba byla započata ještě v témže roce. Tento školní rok se kromě účasti na 

různých výstavách škola rozrostla o tříletou odbornou školu pro řezbáře. Škola se ujala 

záslužného úkolu obnovit toto staré dobré řemeslo a pozvednout je v moderních intencích 

opět k mistrovství. Na tomto počinu se podíleli zejména profesoři akademičtí sochaři 

František Kment a Damián Pešan. 

 

1.2 STÁTNÍ ÚSTŘEDNÍ ŠKOLA BYTOVÉHO PRŮMYSLU a meziválečná léta 
 

1.2.1 Školní rok 1927-1928 
Dvouletá mistrovská škola pro malíře pokojů byla otevřena v tomto školním roce. 

Tento rok byl pro dějiny školy velmi významný. Kromě oddělení pro malíře pokojů byla 

založena také speciální škola pro kreslení bytových zařízení, což byl obor do té doby u nás 

neznámý. Tento speciální ateliér pro tvorbu interiéru byl zakončen absolutoriem střední 

školy. Přijímán byl velmi omezený počet uchazečů s podmínkou na jeden semestr, k přijetí 

bylo nutné absolutorium odborné nebo mistrovské školy a praxe.  Zároveň se změnil název 

a celá struktura školy, v roce 1928 byla přejmenována na Státní ústřední školu bytového 

průmyslu v Praze.  

Od poloviny 20. let sehrála škola spolu s chrudimskou školou významnou úlohu 

v ovlivňování masové nábytkářské produkce. Další významné role v ovlivňování sehráli také 

vynikající jednotlivci, jako byl například Janák, Loos, Krejcar nebo uznávané podniky 

například firma Thonet. Již tehdy se snažila škola propagovat jednoduchost, účelnost, 

funkčnost konstrukce, dobrý materiál a poctivou řemeslnou práci. Jen velmi těžce se 

s těmito tendencemi tehdy pronikalo. Ovšem absolventů v praxi stále přibývalo a obecné 

povědomí se i tak dost podstatně ovlivňovalo. Spolek absolventů usilovně šířil pokrokové 

tendence nábytkového vývoje. Členové spolku dbali také o vlastní zvyšování kvalifikace, 

pořádali odborné přednášky, exkurze a vycházky, nebo navštěvovali kurzy němčiny. 

Především se však starali o umisťování absolventů. Výhodou se stalo úzké sepětí školy 

s živnostmi. Těsné sepětí s praxí, finanční a jiná podpora ze strany živnostníků umožňovali 

experimentovat v oblasti technologie a konstrukce nábytku. Oproti tomu méně byla 

experimentům nakloněna oblast umělecká. Ta propagovala spíše „zlatou střední cestu“. 

Byla sice pro moderní nábytek, ale přijatelný širokým středním vrstvám.  

Stuttgartská výstava v roce 1927 představila novou vlnu moderní bytové techniky a 

vybavení. Profesoři se snažili alespoň některé základní principy aplikovat i na naše poměry. 

Ovšem bytový font té doby byl u nás značně zastaralý. Elektrický proud a plyn zcela chyběl, 

nebo byl velmi drahý, některé byty nebyly zařízeny na vývod odpadních vod. Přesto však 
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například nové pojetí zařízení kuchyní, které nabízelo praktické úložné prostory, si získávalo 

stále větší obliby mezi veřejností a postupně se prosazovalo do praxe.  

Na výstavě soudobé kultury v Brně (1928) vystavila škola interiér knihovny, vyrobený 

žáky školy podle návrhu architekta Františka Nováka, vyzdobený plastikami Františka 

Kmenta. Již na tomto interiéru jsou patrné znaky oproštěnosti, zjednodušených 

geometrizujících tvarů typických pro 20. léta. Také tento interiér je dnes památkově 

chráněn. 

 

Obrázek 2 - Vystavovaný interiér knihovny z roku 1928 (kronika školy 1921-1945). 
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1.2.2 Školní rok 1929-1930 
Vedení školy úzce spolupracovalo s předními osobnostmi našeho uměleckého 

průmyslu, například s architektem Janákem a Kyselou. Kyselovo barevné okno, které v roce 

1925 zdobilo původně československý pavilon na světové výstavě v Paříži od těchto dob 

prostupuje všechna patra tehdy nové budovy školy. Hlavní důraz je stále kladen na precizní 

řemeslné zpracování, které bylo vždy nejvýše hodnocenou složkou všech žákovských prací.  

Ve dnech 22. - 29. září 1929 se konala v budově 

školy výstava odborných škol. Dílenská budova byla 

dokončena v roce 1930.  

Od tohoto školního roku bylo na škole devět 

různých škol a kurzů s bohatou odbornou náplní a 

pevnou učební osnovou. Obory na škole obsahovaly 

v podstatě všechna odvětví související 

s problematikou vnitřního zařízení budov. Bohužel 

však stavební konjunktura pomalu končila a nastal 

počátek období krize. 

 

 

1.2.3 Události v letech 1931-1934 
Začátek školního roku 1931-1932 musel být posunut na 1. října. Budova vyžadovala 

stavební práce. Bylo nutno vyměnit stropní konstrukce v hlavní budově, které se vinou 

nesvědomitosti stavitele zřítily. Škola se zúčastnila instalace výstavy odborných škol ve 

Stockholmu a Londýně (červenec 1934). Vystavuje zde náš speciální ateliér pro tvorbu 

interiéru, kolekci sto deseti žákovských výkresů, za které škola dostala druhou cenu a 

pochvalné uznání.  

Evropu zasáhla krize po pádu newyorské burzy (1929) a vrcholu dosáhla v roce 1932, 

kdy se průmyslová výroba snížila o 37%. Krize v těchto letech poznamenala také 

nábytkářskou produkci v samé její podstatě. Truhláři si nyní nemohou dovolit 

experimentovat a vyrábějí pouze to, co je žádané. V zahraničí se zatím rozšiřuje výroba 

sektorového nábytku. Ovšem i tam byl nedostatek továren na průmyslově vyráběný 

nábytek, stále není plynulý odběr výrobků, který vyžaduje sériová výroba.   

 

1.2.4 Události v letech 1935-1939 a cesta k válce 
Škola vystavuje řezbářské práce na československé výstavě a Amsterodamu (1935). 

Exkurze v Paříži v roce 1937 a pařížská světová výstava v roce 1938 měla vliv na modernější 

směr ze zahraničí, který se u nás v praxi zatím neprojevoval. Díky novým koncepcím návrhu 

nastal prostor pro další specializaci v oboru čalounictví. V roce 1939 tedy došlo k založení 

Obrázek 3 - pohled do modelovny řezbářského 
oddělení (Kronika školy 1921-1945). 
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jednoletého mistrovského čalounicko-dekoratérského oboru. Byl otevřen poslední trakt 

školního areálu, ve kterém byly umístěny pokračovací odborné školy.  

 

 

Obrázek 4 - budova pokračovacích škol (foto kronika školy 1921-1945) 

 

 

1.3 Válečná léta 1939-1945  
Po mnichovské konferenci poníž muselo Československo vydat pohraniční oblasti 

Německu, nabyla britská a francouzská veřejnost přesvědčení, že pro zachování míru bude 

stačit obětování malé republiky ve střední Evropě a že tím budou uspokojeny všechny 

Hitlerovy požadavky. Netrvalo dlouho a nacistický vůdce všem dokázal, že chce získat pro 

Německo ještě více. 

 

Obrázek 5 - Pozvánka na rozlučku s ředitelem Bubnem. (foto z kroniky školy 1921-1945) 

.  
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Počátek roku 1939 poznamenal odchod ředitele architekta Františka Bubna do 

důchodu. Vedením školy je pověřen architekt Karel Černý, který se později stal ředitelem.  

16. března vznikl Protektorát Čechy a Morava. Den před okupací Slováci vyhlásili svůj 

stát. Dochází k rozpadu Československa. 

Před Vánocemi roku 1939 byla uspořádána velká výstava v UMPRUM muzeu a žáci 

školy se na ní svědomitě a dlouho připravovali. 

 

16. března 1939 dochází k okupaci a ke zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Během 

těchto válečných let přichází z Bratislavy do školy architekt Ferdinand Hrozinka a 

světoznámý scénograf a architekt František Tröster, který ve 30. letech působil na 

bratislavské Škole uměleckých řemesel. Kronika školy uvádí, že jejich působení na škole 

mělo spíše povahu „přezimování“ po dobu války. Během okupace přišlo na školu i několik 

bývalých aktivních vojáků z rozpuštěné československé armády. 

 

1.3.1 1941 – Jubilejní výstava k 20. výročí založení školy 
V dušném ovzduší okupace lidé rádi vyhledávali rozptýlení v apolitické oblasti, kde by 

se mohli kulturně vyžít a na chvilku zapomenout, najít znovu naději a sílu. Rádi navštěvovali 

koncerty, divadla a výstavy. Snad právě proto byla na jaře roku 1941 velice příznivě přijata 

jubilejní výstava k 20. výročí založení školy. Škola vystavovala v Uměleckoprůmyslovém 

muzeu a v Krásné jizbě Družstevní práce. Vystaveny byli práce řezbářské, písmomalířské 

(firemní štíty) a především několik kompletů nábytku. Tento nábytek nesl již typické znaky 

čtyřicátých let. Mezi pohodlnými 

křesly a „ušáky“ se vyjímaly 

geometrické tvary skříněk, 

odlehčených dekorem a 

nožičkami. V kronice školy je 

v článku o této výstavě také 

uvedeno, že nesporně nejlepší 

úroveň mají jednoduché a 

funkční interiéry – zejména 

kuchyně – navržené národním 

umělcem Josefem Svobodou. 

 
Obrázek 6 - Budova školy na tehdy Kollárově náměstí (kronika školy 1921-1945) 
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1.3.2 Léta okupace 
24. února 1942 proběhlo zajištění prof. Václava Rady gestapem. 5. května 1942 byl 

zajištěn také prof. F. Hrozinka. Následoval nábor žactva pracovními úřady k válečným 

úkonům pro „Říši“ a k „protektorátu“.3 

V letech okupace se musela činnost školy vůči veřejnosti značně omezit. Ustala 

přednášková činnost, také každoroční výstavní činnost a nebyly prováděny ani zakázky pro 

veřejné instituce.  

V době okupace se stala škola jakýmsi útočištěm mladých lidí před totálním 

nasazením v Říši, počet žáků výrazně vzrostl na úkor individuální péče (kronika 1921-1944). 

 Během měsíce září 1944 bylo 

všechno nábytkové vybavení učeben 

přemístěno do dílenské školní budovy. 

Hlavní část školní budovy sloužila od 1. 

září vnucenému nájemci závodům 

Junkers. 

V červnu 1944 se však již očekávalo 

uzavření školy. Škola se pokusila o 

záchranu akcí pro novináře, kterým 

otevřela dveře ve svých odborných 

ateliérech. Více než dvacet deníků a 

týdeníků opravdu přineslo o škole 

obsáhlé články.  

 Škola je však přesto uzavřena. 

Kromě ředitelské kanceláře je obsazena celá hlavní budova německou firmou Junkers.  

Zařízení školy bylo přestěhováno a uskladněno v dílenské budově. Neobsazené dílenské 

prostory sI pronajalo Pracovní společenstvo jednoty truhlářů v Praze, které zaměstnalo 

většinu učitelů a některé žáky.  

 

1.3.3 Květnová revoluce 1945 
Po květnové revoluci 1945 nastoupila téměř většina členů učitelského sboru a 

zaměstnanců školy zpět do práce. Také většina žáků postižených pracovním nasazením se 

hlásila zpět. Nová správa „Závodů Junkers“ však vyklízela školní budovu poněkud liknavě. 

Všichni žáci a členové sboru velmi obětavě a chápavě pomáhali vlastními silami upravit 

alespoň některé školní místnosti tak, aby mohla být zahájena alespoň zbývající část školního 

roku 1944/45.  

 

                                                     
3 Kronika školy 1921-1945 [1] 

Obrázek 7 - Řezbářské oddělení 1944 (foto kronika školy 1921-
1945) 
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2 Historický vývoj a souvislosti po roce 1945 
 

2.1 STÁTNÍ ÚSTŘEDNÍ ŠKOLA BYTOVÉHO PRŮMYSLU v poválečných létech 
Školní rok 1945/46 probíhalo již vyučování pravidelně. Novým ředitelem se stává 

architekt Václav Rada. 

 

Vyučování nemuselo být přerušeno ani v zimních 

měsících pro nedostatek topiva. Nebylo sice možné vytápět 

celý školní komplex, ale v místnostech, kde to bylo možné, 

se vytápělo jednotlivými kamny. Pouze v truhlářských 

dílnách došlo k přerušení výuky, kterou však zastoupilo 

rozšířené vyučování odborného kreslení. Nemusely se ani 

uplatňovat prodloužené Vánoční prázdniny. 

V roce 1948 se stává Ing. Karel Feuereisel novým 

ředitelem. 

 

 

2.2 VYŠŠÍ ŠKOLA BYTOVÉHO PRŮMYSLU (1950 – 1953) 
Na počátku padesátých let dochází k nové organizaci výchovy učňů (v souvislosti se 

změnami v celém odborném školství), což pro mnohé školy znamenalo mnoho změn 

nejenom organizačních. 

Dochází k přejmenování školy na Vyšší školu bytového průmyslu.  

V roce 1952 se ředitelem stává architekt Jaroslav Řapek. 

 

2.3 VYŠŠÍ ŠKOLA NÁBYTKÁŘSKÁ,  

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DŘEVODĚLNÁ (1953/1954) 
Rok 1953 byl ve znamení krátkodobé reorganizace na Vyšší školu nábytkářskou a ještě 

v témže roce na Průmyslovou školu dřevodělnou. S výjimkou speciálního oboru tvorby 

nábytku a interiéru, přecházejí výtvarné obory pod Školu uměleckého průmyslu 

v Křížovnické ulici v Praze. Fyzicky však zůstávají v budově na Žižkově náměstí. Byl to rok 

poněkud sporných organizačních experimentů, od kterých bylo nakonec upuštěno. 

 

Obrázek 8 - Nákres skříně (archiv 
školy) 
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2.4 PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BYTOVÉ TVORBY (1954 – 1961) 
Po roce experimentů došlo k reorganizaci školy na čtyřleté studium zakončené 

maturitní zkouškou. Zároveň došlo k dalšímu přejmenování na Průmyslovou školu bytové 

tvorby.  

V letech 1952 – 1955 vznikaly na našem území tzv. Studia při zaměstnání (viz praktická 

část). Také na této škole bylo otevřeno v roce 1954 večerní a externí studium nábytkářské 

výrobní větve a některých dalších oborů.  

1958 se stává novým ředitelem Ing. Bohumil Kostka. V tomto roce došlo k návrhu a 

realizaci zařízení síně nevládních organizací pro palác UNESCO v Paříži. 

1959 Otevřené nové oddělení scénických technik pro divadlo, film a televizi. 

Kronika školy charakterizuje rok 1960 jako příchod „nové generace výtvarníků, kteří 

určovali profil školy po dalších dvacet let. 

 

 

2.5 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BYTOVÉ TVORBY (1961 – 1962) a STŘEDNÍ 

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (1962 – 1996) 
Školní rok 1961/1962 probíhal pod novým názvem školy Střední průmyslová škola 

bytové tvorby. V roce 1962 však dochází k reorganizaci československého středního školství. 

Což vede k další změně názvu na Střední uměleckoprůmyslovou školu. Ředitelem se stává 

Jaroslav Tomek. 

1963 je založen Poradní sbor školy, složený ze zástupců nábytkářského průmyslu. 

 

1963 se stává novým ředitelem akademický 

sochař Zdeněk Vodička. 

 

V roce 1970 vzniklo při škole Středisko 

vědecko-technických informací. Toto středisko 

sleduje novinky v oblasti působnosti školy, překládá 

a recenzuje zahraniční odbornou literaturu. 

V témže roce student čtvrtého ročníku oboru 

Propagační grafika Aleš Stanovský vytvořil logo 

školy, které se používá do dnes.  

 

 

Obrázek 9 - logo školy, autorem je Aleš 
Stanovský 1970, jako žák IV. ročníku oddělení 
Propagační grafika. 
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2.5.1 70. – 80. léta a šedesát let existence 
 

V 70. letech oslavila škola jubilejní výročí 

padesát let od založení a byl vydán první 

katalog školy. V těchto letech škola navázala 

styky se školou Państwowe Liceum Sztuk 

Plastycznych z Polského Tarnova a lotyšskou 

školou Rigas Lietiškas makslas vidu škola. O rok 

později navázala kontakty také s Fachschulen 

für angewandte Kunst v Heiligendammu v DDR. 

Od roku 1973 začaly výměnné studentské 

pobyty a zájezdy do Rigy, Tarnówa a Heiligen-

dammu. 

Řezbářské oddělení uzavírá (1976) 

dlouhodobou dohodu s Uměleckoprůmyslovým 

muzeem v Praze na restaurování mobiliáře pod 

odborným dohledem pracovníků muzea.  

Oddělení scénických technik se od roku 1979 

podílí na instalaci světové přehlídky jevištního 

výstavnictví – Pražského Quadrienále. 

 

 

Zahájení výstavy k 60. výročí založení školy se konalo 1981 za účasti zástupců 

spřátelených škol z Lotyšska, Maďarska, Polska, Jugoslávie a NDR. V těchto letech škola 

spolupracovala také se Sdružením rodičů postižených dětí, navázala další spolupráci s italskou 

školou zaměřenou na design a výrobu nábytku v Lissone nedaleko Milána.  

V roce 1989 se uskutečnil poslední výměnný zájezd se školou v Heiligendammu. Vážně 

onemocněl ředitel Zdeněk Vodička a školu tedy řídí zástupci ředitele Jana Vaněčková a Ing. 

František Kadleček. 

 

2.5.2 Devadesátá léta a 70. výročí existence 
28. března 1990 rezignoval ředitel Vodička ze zdravotních důvodů. Novým ředitelem 

se stává akademický architekt Miloš Beran. Uskutečnil se také poslední výměnný zájezd do 

Rigy a výměnný zájezd studentů a pedagogů do školy v italském Lissone, který byl spojen 

s návštěvou nábytkářského veletrhu v Miláně. 

 Iniciativou akademické malířky Aleny Novotné a studentů školy byla založena (1990) 

Asociace mladých ochránců historických památek AMOHIP. Ta organizuje pracovní tábory 

na pomoc při opravách památkových objektů na Mělnicku, v Hořicích, na Pernštejně, 

Valdštejně, Frymburce, ve Vysokém Chlumci, Znojmě a ve Zbůchu u Plzně. Asociace se stává 

(1991) členem organizace Europa Nostra. 

Dne 1. října 1991 nastupuje nový ředitel akademický sochař Josef Kadlčík. 

Obrázek 10 - z kroniky školy od roku 1945 
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V únorových dnes roku 1992 byla uspořádána jubilejní výstava k 70. výročí založení 

školy spolu se setkáním abiturientů. Byl vydán třetí katalog školy. Také v tomto roce 

organizuje AMOHIP letní tábory na pomoc při opravách památek na Mělníce, v Pileticích, 

Vlašimi, na hradě Helfštýn, Rabí, Valdštejně, ve Velharticích, v Sobotce, Polné, Jeseníku a 

také ve Francii. Běhen července se uskutečnila stáž pedagogů a žáků v Helsingborgu ve 

Švédsku. 

Od roku 1993 se žáci školy každoročně (dnes již snad tradičně) podílejí výrobou masek 

a kostýmů na úspěchu Žižkovského masopustu. 

Oddělení nábytku navázalo kontakty se stejnojmennou školou v Hamburku. 

Ve škole byla zřízena galerie (1995), kde jsou pořádány výstavy studentů, pedagogů 

a hostů. 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Kyselovy vitráže zdobící hlavní schodiště budovy školy. 



19 
 

 

3 Historický vývoj přelomu století po současnost. 
 

 

3.1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ  

A STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (od roku 1996) 
 

3.1.1 Druhá polovina 90. let 
Se záměrem zřídit nové ateliéry a učebny převzala škola v roce 1990 trakt budovy 

školy do Ondříčkovi ulice. Zde zatím sídlilo Střední odborné učiliště oboru kuchař-číšník. 

Rekonstrukcí této části budovy by se jí mohl vrátit její původní účel. Následná rekonstrukce 

však byla záhy na několik let pozastavena. Několik let různých pokusů o formu 

pomaturitního studia přineslo konečně zřízení dvou oborů vyššího odborného studia – 

Design herních předmětů a Řezbářství a restaurování dřeva. Zároveň se tedy změnil také 

název školy na Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou a Střední uměleckoprůmyslovou 

školu. 

V Paláci kultury uspořádala škola v červnu roku 1996 výstavu k 75. výročí školy se 

setkáním abiturientů. K tomuto výročí byl vydán čtvrtý katalog školy. 

Dne 13. června 1997 byl odvolán ředitel školy Josef Kadlčík a prozatímním ředitelem 

se stal Ing. Josef Hubený. 

Vitráže Františka Kysely zdobící symbolikou uměleckých řemesel hlavní schodiště 

školy, se v roce 1998 po dlouhých letech dočkaly restaurátorského zásahu (Pozn. autora: 

Jak bylo zmíněno výše, byly tyto vitráže původně součástí československého pavilonu na 

Světové výstavě dekorativních umění v Paříži. Na popud historika V. V. Štěcha byly poté 

v roce 1925 přemístěny do tehdy rozestavěné budovy školy.) 

V konkurzu na ředitele školy byl vybrán scénograf, grafik a rytec Mgr. Pavel Kovářík, 

pedagog oddělení scénických technik. Své funkce se ujal 1. srpna 1998. Jeho zástupci se 

stali PhDr. Jitka Mrázková a Mgr. Miloš Nevařil. Do školy přichází řada nových výtvarníků a 

zásadně se proměnilo obsazení vedoucích oborů. Téměř po sedmi letech nejistého hledání 

a určité nevýraznosti, se do práce školy vrací koncepce a jasně formulovaný program.4 

Obnoveny jsou také konečně práce na rekonstrukci postranního křídla budovy. 

Rekonstrukce byla dokončena o rok později a do provozu bylo uvedeno dvanáct 

nových učeben s kabinety, sklady a dalším zázemím. Vyšší odborná škola se rozšířila o nový 

obor Malba a přidružené techniky. Také pod tělocvičnou v bývalé uhelné kotelně vnikl nový 

                                                     
4 Katalog školy 1921-2008[5] 
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prostor – plavecký bazén. V suterénu zrekonstruovaného traktu  Ondříčkově ulici vznikl 

taneční sál pro Základní uměleckou školu, který využívá také SUPŠ. 

 

Do projektu mezinárodní spolupráce s Berufsbildende schule Wirtschaft 

v Ludwigshafenu a s Lycée Louis  Couffignal ve Strasbourgu vstoupila škola v roce 1999. 

Podílela se tak na designu sekretářového stolu se symbolikou sjednocené Evropy a 

evropské měny pod názvem EUROPA 2003. 

V roce 1999 udělila Hospodářská komora ČR škole poprvé čestné uznání „Za vynikající 

úroveň praktické přípravy“.5 Od tohoto roku měli maturanti možnost získávat Osvědčení 

Hospodářské komory ČR za mimořádně kvalitní studijní výsledky. 

 

3.1.2 Přelom století a prvních deset let v 21. století 
Na prahu nového století dostala celá školní budova novou fasádu a konzervátorského 

zásahu se dočkaly konečně také Pešánkovy plastiky zdobící hlavní vchod budovy.  

 

Obrázek 12 - Budova školy s novou fasádou (archiv školy). 

V roce 2000 realizovali pro pražskou ZOO studenti druhého a třetího ročníku oboru 

Tvorba hraček plot kolem dětského vláčku (návrh Ondřeje Hoška). Podle návrhu Veroniky 

Eliášové vyrobil taktéž pro pražskou ZOO Jan Vaněk lavičku a vyhlídku, studenti třetího 

ročníku řezbářského oddělení vytvořili velké plastiky – želvu, osla, hrocha a medvědy a Petr 

Janeček z oddělení hraček přispěl houpacím koněm. 

 

                                                     
5 Toto ocenění dostávala škola dále již každoročně do roku 2008, viz Katalog školy 1921 – 2008. 



21 
 

3.1.3 Osmdesáté výročí založení školy 
V červnu 2001 se uskutečnila výstava k 80. výročí založení školy, která měla bohaté 

doprovodné akce, které vyvrcholily setkáním abiturientů a koncertem na školním dvoře. 

K této příležitosti byl vydán čtvrtý katalog školy. 

Úspěšně pokračovala také spolupráce na programu EUROPA 2003. 

V roce 2001 byla navázána také spolupráce se Södra Latins gymnasium ve Stockholmu 

a obnoven byl také kontrakt s Virginska Skolan v Örebro. Výměnné pobyty žáků probíhaly 

s oběmi švédskými školami a s navázáním dalších vztahů s německou školou ve Viedenu 

probíhaly výměnné pobyty také tam. 

Na veletrhu FOR HABITAT 2001 získala škola cenu Grand Prix za kolekci exponátů. 

Studenti oborů Propagační grafiky a Tvorby hraček vytvořili informační systém pro 

nemocnici nadace Cystická fibróza. Na oboru Řezbářství vzniklo patnáct exteriérových 

křesel, které byly osazeny v parku Na svatém Kříži v Praze 3. Vyrobili také další herní objekty, 

další exteriérové sedačky a drobné artefakty pro parky a veřejné prostory v Praze. 

 

Od 1. září 2002 je škola připojena k internetu a zřízena byla také speciální učebna 

k tomuto účelu. 

Mezinárodní projekt EUROPA 2003 byl v roce 2003 úspěšně zakončen. V rámci této 

spolupráce vznikl sekretář se symbolikou EU a jednotné evropské měny, který byl 

zrealizován žáky francouzské školy podle návrhu a dokumentace naší školy, organizaci a 

marketing obstarala německá škola. 11. února byl slavnostně představen veřejnosti 

v Evropském parlamentu s účastí mezinárodní veřejnosti a představitelů evropských a 

francouzských institucí. Následně bylo toto společné dílo vystaveno také ve státních 

institucích v Německu, v České národní bance a na Ministerstvu zahraničních věcí. 

Hned o rok později se škola zapojuje do dalšího mezinárodního projektu pod názvem 

Pinocchiova evropská dobrodružství. Jednalo se o nastudování divadelního představení 

podle Coliodiho knihy. Na tomto projektu škola spolupracovala se školami z Francie, 

Německa, Itálie a Litvy. 

V roce 2004 byla sjednocena délka studia vyšší odborné školy na tři roky. Studenti 

řezbářského oboru restaurovali barokní plastiky kostela sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí, 

plastiku anděla pro kostel v Bílině a rokokovou kazatelnu kostela v Líbeznicích. 

Ve dnech 5. – 6. června 2006 byla uspořádána výstava prací a výrobků žáků, 

doprovázena slavnostním koncertem, k 85. výročí založení školy.  

Obory Výstavnictví a Scénické techniky spolupracovaly v roce 2006 na návrhu 

scénografie pro galaprogram XIV. všesokolského sletu v pražské Sazka Aréně. V tomto roce 

také studenti nábytkářského oboru vytvořili pro Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě 

kubistické hlavy a ruce pro figuríny v dobových kostýmech a uniformách. Patnáct studentů 

https://www.facebook.com/pages/Virginska-Skolan/102071526501219?hc_ref=ARTiG5z7re2aSY2PcUf8DvElBlftS-cLAC10i-hc2VfP2zVfrSkzehUEGDYfeqbSygI&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBMCrE9A5RMPF3XKlrhIoBqqfeLCYw7cLpns9vl22Fv55TqiKW7aIy5nJqPU_ltoOktC9qdOSUUjid1JinIB4Y60Ct4JymcwoH_bikAUOVCKmP3Q7lwVPCWekaxi4wCVsKWHs_FgJ0JbvdyW9NmMwRza9lp0hzxpc8WmGzy9FyLFNdQvB19hIRIAfTCNmeMpfDyFA2Acl4pusshJ63CbxJFK1dC--DMffGXgxQrje3pJfpmyd-1xTOYC_VyhvqJTF9-Q5wqZyNavjLPey0qtdGitbldlVTvYSFSstRqw4L05zWZ6YSRGxqsqMCFZOdM1zP9MpU9O6hsyELplJMkMENdeB14cHkdQf28FKHJY1xmkUJ6ckK_foUZj71cY5VitY18VB51CVQfw7ypm2zuDBsuKf3AHsk&__tn__=kC-R


22 
 

oboru malby vytvořili obrazy pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze 2 a také studenti 

oboru hraček vytvořili tři venkovní herní objekty pro veřejná prostranství Prahy 3. 

Od roku 2007 nabízí vyšší odborná škola další studijní obor – Interiérová tvorba.  Ve 

stejném roce byla završena spolupráce na mezinárodním projektu Pinocchiova evropská 

dobrodružství. Každá ze zúčastněných zemí nastudovala a odehrála se studenty inscenaci 

vždy za přítomnosti zástupců partnerských škol. České nastudování proběhlo v režii Ing. 

Františka Kadlečka, a studenty bylo předvedeno v divadle Jana Kašky na Zbraslavi.  V tomto 

roce navrhli studenti školy pro předsálí společenského sálu Kongresového centra v Praze 

výtvarné řešení. Studenti oboru řezbářství vyšší odborné školy restaurovali relikviáře 

kostela Svatého Klimenta v Odolena Vodě, zlacené dřevořezby z kostela Nanebevzetí Panny 

Marie ve Starém Sedle, intarzovaný stolek pro zámek Březnice a plastiku Svatého Ambrože 

z kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích. 

V roce 2010 restaurovali studenti užité malby sgrafita na průčelí radnice v Peruci u 

Loun. Studenti řezbářství restaurovali historickou truhlu pro Oblastní muzeum v Chebu a 

krucifix pro kostel v obci Ledčice. Obor tvorby hraček dovybavil mateřskou školu Libická 

v Praze.  

 

Obrázek 13 - Soudobá fotografie knihovny školy s původním interiérem. 
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3.1.4 90 let od založení školy  
Vývoj školy se od počátku jevil jako překotný, neboť takový byl také sled událostí 

spjatý se vznikem Československého státu. Docházelo k výrazným změnám jak ve 

společnosti, tak také ve školství. V těchto letech existence školy vládne spíše klid. Od těchto 

let kronika školy zaznamenává převážně akce školy a výstavy. Nedochází k výrazným 

vývojovým ani organizačním změnám, chod školy je tak nějak ustálený. 

Během své existence se škola zúčastnila nespočetně výstav domácích i zahraničních 

a její absolventi získali nespočet zahraničních i domácích ocenění. Není zde však prostor na 

jejich kompletní výčet, velmi podrobně jsou zpracovány v interních materiálech školy. 

S řadou děl a restaurátorských zásahů žáků školy se však můžeme setkat nejen po celé 

České republice, ale také i mimo ni. 

Pro nadcházející léta jsem si dovolila zmínit jen několik akcí školy, které mapují 

alespoň částečně ubírání, resp. směr školy a jejích oddělení. 

V Ústí nad Orlicí v parku kociánka byl odhalen (2011) bronzový odlitek dřevěné 

plastiky studentů řezbářství. Z téhož oddělení vzešli také kopie plastik Učitelů církve pro 

kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích a kopie Betlému a sochy anděla pro 

farnost v Domažlicích.  

V malířském ateliéru se zrodilo dvanáct závěsných obrazů pro dětské 

oddělení nemocnice v Jičíně, kde zároveň realizovalo dvě rozměrné nástěnné malby. 

Z tohoto ateliéru vzešel také oltářní obraz „Ukřižování“(rozměrná malba na skle), čtyři kopie 

deskových maleb (Mistr Theodorik) a deset závěsných obrazu křížové cesty pro kapli 

Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Dílem tohoto oddělení je také malířská výzdoba 

Obrázek 14 - Interiér dnešní ředitelny z dvacátých let minulého století (archiv školy) 
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chirurgického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, stejně jako výzdoba 

interiérů MŠ Libická v Praze 3 a Domu pečovatelských služeb v Rakovníku. 

V roce 2013 vytvořili studenti řezbářství kopii Jihlavské madony pro obrazárnu 

Strahovského kláštera. Pokračovala výzdoba chodeb Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. 

Úspěšná byla také každoroční účast na různých soutěžích, jako například Figura 2013, 

Studentský design 2013, nebo soutěž ČVUT Bydlení snů 2013. 

 

3.2 Současnost jako odraz minulosti 
 

Školní budova se ocitá patrně 

v poslední etapě kompletní 

plánované rekonstrukce a 

modernizace. Ve výstavbě je také 

výtah, který bude sloužit převážně 

k přepravě materiálů jednotlivých 

oddělení. Je vidět, že hlavní 

schodiště je opravdu hlavní tepnou 

celé budovy od počátků vzniku 

školy až po současnost. 

 

 

Obrázek 16 - Pohled do zrekonstruovaných školních chodeb. 

Obrázek 15 - Interiér školy, také prostor pro konání koncertů na 
schodech. (archiv školy) 
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Obrázek 17 - foto web školy 

 

 

Nabízené obory vzdělávání v současné době jsou následující: 

 

 

 

 

 

 

 

  

STŘEDNÍ ŠKOLA  VYŠŠÍ ŠKOLA 
Obory s talentovou zkouškou Obor bez talentové 

zkoušky 
 

 Design herních 
předmětů 

 Interiérová tvorba 
 Malba a přidružené 

techniky 

 Řezbářství 
a restaurování dřeva 

 
 Design nábytku a interiéru 
 Propagační grafika 
 Řezbářství a produktový 

design 
 Scénografie 
 Tvorba pro děti 
 Užitá malba 

 Výstavní a prostorový design 

 
 Tvorba nábytku 

a interiéru 

 

https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/design-hernich-predmetu/
https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/design-hernich-predmetu/
https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/interierova-tvorba/
https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/malba-a-pridruzene-techniky/
https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/malba-a-pridruzene-techniky/
https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/rezbarstvi-a-restaurovani-dreva/
https://www.sups.cz/vyssi-odborna-skola/obory/rezbarstvi-a-restaurovani-dreva/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/design-nabytku-a-interieru/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/propagacni-grafika/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/rezbarstvi-a-produktovy-design/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/rezbarstvi-a-produktovy-design/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/scenografie/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/tvorba-pro-deti/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/uzita-malba/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/vystavni-a-prostorovy-design/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/tvorba-nabytku-a-interieru/
https://www.sups.cz/stredni-skola/obory/tvorba-nabytku-a-interieru/
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 

V této části bych se ráda věnovala absolventům středních odborných škol a hlavně 

absolventům této školy v průběhu její existence, resp. ke stému výročí její existence. 

 

4 Vývoj odborného školství po vzniku Československé republiky  
 

4.1 Výchova dorostu v učebních poměrech po vzniku Československé 

republiky 
V roce 1918 byla převážná většina pokračovacích škol všeobecných, které byly při 

obecných a měšťanských školách. Počet odborných škol však postupně narůstal, většinou 

byly přidružené k průmyslovým školám, některé vznikaly samostatně. Ve školním roce 

1926/1927 navštěvovala tyto školy již třetina učňů.6 Do této doby byl systém výchovy učňů 

(v předmnichovské republice) v podstatě převzatý z období rakousko-uherského 

mocnářství. Učni byli vychováváni u živnostníků – „učebních pánů“. Tato výchova byla 

zaštítěna „učebním poměrem“, který byl regulován poměrně pokrokovým živnostenským 

řádem. O dodržování tohoto řádu dbali s větším či menším úspěchem živnostenští 

inspektoři. Učeň nebo více učňů byli přiděleni k dospělému vyučenému pracovníkovi. 

Hlavní výukovou metodou bylo pozorování a nápodoba pracovní činnosti. Vyučovaná teorie 

měla rozsah průměrně osm hodin týdně a probíhaly v živnostenských pokračovacích 

školách. Učni byli na tuto teorii uvolňováni. Jednalo se zpravidla o jeden den v týdnu. Větší 

závody se však (až na malé výjimky) o výchovu učňů nestaraly. Bylo pro ně výhodnější 

přijímat do zaměstnání dělníky již vyučené, neboť nabídka pracovní síly byla skoro vždy větší 

než poptávka po ní. 

 

4.2 Odborné a střední odborné školy po vzniku Československé republiky 
V době vzniku Československé republiky byla v českých zemích již jakási síť odborných 

škol vybudována. Během první světové války však tyto školy značně utrpěly, neboť učitelé 

byli povoláni do vojenské služby, značně poklesl také počet žáků a výrobní kapacity škol 

byly využívány pro válečné účely.  

V českých zemích byla síť škol následně revidována. Některé školy byly zrušeny, 

většinou díky nedostatku žáků v dané oblasti. Větší počet škol byl však zřizován. Mnohé 

                                                     
6 ROSA, A. a J. JINDRA. Průmyslové a odborné školy v Republice Československé. Praha, 1928, str. 54-55. [9]  
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školy, které byly zřízeny, získaly nově postavené budovy, zejména pak jejich dílenské 

zázemí. Některé tříleté školy byly postupně přeměněny na čtyřleté.  

Do čtyřletých odborných škol byli přijímáni uchazeči, kteří skončili měšťanskou školu, 

a to její čtvrtý ročník, který nebyl povinný, nebo ti, kteří absolvovali čtyři ročníky reálky nebo 

gymnázia. Při přijímání do čtyřletých průmyslových škol se dávala přednost uchazečům 

s roční praxí. Dvouleté až tříleté odborné školy přijímaly uchazeče bez praxe, kteří skončili 

měšťanskou školu a nahrazovali zároveň vyučení. Více než polovina času připadlo na dílny. 

Například v tříleté odborné škole truhlářské to bylo 24 až 26 hodin týdně z celkového počtu 

44 hodin. Z předmětů všeobecného vzdělání se vyučovalo němčině s dvěma týdenními 

hodinami ve všech ročnících a jedné hodině občanské výchovy ve druhém ročníku.7 

Dvouleté mistrovské školy přijímaly uchazeče s všeobecným vzděláním na úrovni 

měšťanské školy a s nejméně dvouletou praxí. Všeobecně vzdělávací předměty (ze 42 až 48 

hodin týdně) byly zastoupeny jen v omezeném rozsahu. Již ve druhém pololetí prvního 

ročníku převažovaly technické předměty a od druhého ročníku byly už jen předměty 

odborné.  Naopak dílnám (např. v truhlářských oborech) bylo věnováno 18 až 20 hodin 

týdně. 

Všechny druhy odborných škol si vydobyly u nás i v zahraničí velmi dobrou pověst 

díky tomu, že si vybíraly žáky z velkého počtu uchazečů, náročnosti studia a skvělému až 

výbornému technickému vybavení. 

 

4.3 Založení školy a její hlavní myšlenka 
Nově vzniklá Státní odborná škola pro zpracování dřeva zahájila svou činnost 

otevřením zatím pouze prvního ročníku tříleté odborné školy pro truhláře s patnácti žáky 

školním rokem 1921/1922. Vedená byla prvním a velice úspěšným ředitelem architektem 

Františkem Bubnem, který byl profesorem na Státní odborné školy pro zpracování dřeva 

v Chrudimi. Řídil ji velice úspěšně až do roku 1939, kdy odešel do penze. Tyto fakta jsou 

zmíněné již v teoretické části mé práce. V této části se k nim vracím, neboť právě ředitel 

Buben spolu s prvními pedagogy školy byli hlavními činiteli v otázkách cílů a usměrnění nově 

vzniklé školy. Vznik nových škol je signálem určitých potřeb společnosti. 

Během prvních let samostatného Československého státu, kdy se Praha stala hlavním 

městem a prožívala velkou stavební konjukturu, bylo zapotřebí reagovat a vyhovět 

poptávce po odbornících a profesích souvisejících právě s touto situací. Vznik Státní 

odborné školy pro zpracování dřeva spolu s jinými vznikajícími odbornými školami, bychom 

mohli považovat za reakci na vzniklou situaci. Bylo potřeba vychovat nové odborníky 

různých profesí, které vyhoví všem potřebám stavební konjuktury. Tato škola se tedy 

                                                     
7 BOHÁČ, Antonín. Padesát let československé školy a pedagogiky. Pedagogika: Časopis pro 
vědy o vzdělávání a výchově. Praha: Výzkumný ústav odborného školství, 1968, 1968(5), 667-
684. ISSN 2336-2189, str. 675.[4] 
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chopila úkolu vychovat odborníky, kteří by byli schopni vyhovět poptávce po nábytku a 

profesích souvisejících s vnitřním zařízením budov. 

 K hlavním cílům patřilo především pozvednutí našeho uměleckého řemesla a jeho 

prosazení v evropské konkurenci. Významnou roli zde sehrál vliv výmarského Bauhausu, 

v jehož programu bychom nalezli myšlenku neoddělitelnosti kvalitního umění od kvalitního 

řemesla. Na této myšlence byl založený program nově vzniklé školy a je platný i dnes. 

 

5 Absolventi v letech 1921 – 1928 
 

Prvním školním rokem se otevřela zatím tříletá odborná škola pro truhláře, lakýrníky 

a malíře písma. (Přesto ihned během druhého školního roku byl založen Spolek absolventů, 

který se převážně zabýval umisťováním a zařazováním absolventů do pracovního procesu.) 

Vzhledem k tomu, že škola od počátku své existence věnovala velkou pozornost nauce o 

slohu a výtvarnému tvarosloví, bylo nutné uspořádat první kurz o výtvarném vývoji 

historického nábytku pro mistry truhláře. Úroveň prvních absolventů byla veřejnosti 

prezentována výstavami žákovských prací lakýrnických, písemných, grafických a tří 

kompletních interiérů. Veliký důraz byl kladen na precizní řemeslné zpracování. 

Ve školním roce 1923/1924 se škola rozrostla o tříletou Odbornou školu pro řezbáře. 

Tito absolventi měli nelehký úkol. Jejich výchova a vzdělávání byla školou založena na 

záslužném úkolu obnovit toto krásné staré řemeslo a v moderních intencích jej pozvednout 

opět k mistrovství. 

Ve školním roce 1926/1927 byla nově otevřena také mistrovská škola pro malíře 

pokojů. 

Odborností absolventů začala škola získávat značnou popularitu 

národohospodářských i pedagogických odborníků a veřejnosti a přibývalo zájmu o její práci. 

Kvalitu výuky podpořil také fakt, že se výuka přesunula z provizorních dílenských prostorů 

do vlastních moderně vybavených dílen, do kterých byla výuka konečně přesunutá. 

(K úplnému dokončení dílenské budovy došlo v roce 1930.) 

 

Pohyb žactva truhlářských škol v jednotlivých letech8: 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 

Tříletá odborná škola pro 
truhláře 

Od 1921/1922 do 1926/1927 176 žáků 

Jednoletá mistrovská škola pro 
truhláře 

Od 1922/1923 do 1934/1935 254 žáků 

                                                     
8 Hodnoty získané z archiválií z kroniky školy z období školních let 1921/1922 až 1946/1947.  
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Dvouletá mistrovská škola pro 
truhláře 

Od 1925/1926 do 1946/1947 1025 žáků 

Odborná škola pokračovací pro 
truhláře 

Od 1928/1929 do 1938/1939 802 žáků 

Dělnické kurzy truhlářské  Od 1923/1924 do 1946/1947 737 žáků 

Návštěva škol truhlářských 
 Celkem 

 2994 žáků 
(Včetně 5 dívek) 

 

Pohyb žactva odborných škol v jednotlivých letech: 9 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 

Tříletá odborná škola pro 
řezbáře 

Od 1927/1928 do 1946/1947 214 žáků 

Odborná škola pokračovací pro 
řezbáře 

 Od 1928/1929 do 1938/1939 62 žáků 

Návštěva odborných škol 
 Celkem 

 276 žáků 
(Započteno 94 
žákyň) 

 

Pohyb žactva speciálních škol v jednotlivých letech 10: 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 
Dvouletá speciální škola pro 
kreslení bytových zařízení 

Od 1927/1928 do 1936/1937 104 žáků 

Celkem  104 žáků 

 

Pohyb žactva v ostatních odděleních v jednotlivých letech11: 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 
Jednoletá mistrovská škola pro 
lakýrníky a malíře písma 

Od 1922/1923 do 1934/1935 252 žáků 

Kurz pro lakýrníky  242 žáků 

Návštěva škol lakýrnických 
 Celkem 

 494 žáků  
(Včetně 1 dívky) 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 

Dvouletá mistrovská škola pro 
malíře pokojů 

Od 1927/1928 do 1946/1947 322 žáků 

Kurzy pro malíře  113 žáků 

Návštěva škol malířských 
 Celkem 

 435 žáků 
(včetně 6 žaček) 

                                                     
9 Hodnoty získané z archiválií z kroniky školy z období školních let 1921/1922 až 1946/1947. 
10 tamtéž 
11 tamtéž 
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6 Absolventi v letech 1929 – 1945 
 

V dalších školních letech (1930 – 1939) se projevuje stále větší propojení a součinnost 

s řemesly a průmyslem. 

Od školního roku 1929/1930 bylo na škole devět různých škol a kurzů, které měly 

bohatou odbornou náplň a pevnou učební osnovu. Obory školy mapovaly v podstatě 

všechna odvětví, které souviselo s problematikou vnitřního zařízení budov. 

Bohužel však také na naše země začala pociťovat hospodářskou krizi, která doléhala 

na celou Evropu po pádu newyorské burzy v roce 1929. Tato krize se začala podepisovat 

také na určité složce kvality výuky v nábytkářské produkci.  Do této doby si mohli truhláři 

dovolit ve výrobě experimentovat, zkoušet stále „nové a nové netradiční“. Zatím co 

v zahraničí se začala rozšiřovat výroba sektorového nábytku, u nás musejí truhláři a 

příbuzné obory díky hospodářské krizi vyrábět pouze žádané výrobky a vývoj se tím velice 

zpomalil. Zatím co se ve školním roce 1928/1929 rozvíjelo ještě pracovní úsilí zaměřené na 

nové pracovní techniky všech oborů na škole, o rok později vše muselo na čas ustrnout. 

 

Pohyb žactva v jednotlivých letech12 oborů výše nejmenovaných: 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 

Tříletá speciální škola pro 
vnitřní architekturu 

Od 1936/1937 do 1945/1947 160 žáků 
(Včetně 1 dívky) 

Dvouletá mistrovská škola pro 
lakýrníky a malíře písma 

Od 1935/1936 do 1946/1947 315 žáků 

Celkem  475 žáků 
 

Doba okupace 1939 – 1945 byla důležitým mezníkem nejen ve vzrůstající tendenci 

školy, ale také celého národu. Protože se škola v této době nemohla nijak zvlášť rozvíjet, 

omezila svoji někdejší bohatou mimoškolní činnost se všemi podniky, korporacemi a úřady, 

v nichž byly klíčové pozice obsazeny okupanty, jen na formálně nutný styk. 

 

Přesto se ve školním roce 1939/1940 podařilo školu přece jenom rozšířit o další 

organizační rámec školy v další nově zřízenou mistrovskou školu čalounickou.  

                                                     
12 Hodnoty tabulky získané z archiválií z kroniky školy z období školních let 1921/1922 až 1946/1947. 
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Pohyb žactva čalounických škol do roku 194713: 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 

Jednoletá mistrovská škola pro 
čalouníky a dekoratéry 

Od 1939/1940 do 1945/1946 79 žáků 

Dvouletá mistrovská škola pro 
čalouníky a dekoratéry 

 1946/1947  15 žáků 

Kurzy pro čalouníky  33 žáků 
Návštěva čalounických škol  
Celkem 

 127 žáků 
(včetně 1 žačky) 

 

 

Obrázek 18 - Středoevropská výstřižková kancelář - Výstřižek z roku 1944 (kronika školy 1921-1945) 

  

                                                     
13 Hodnoty tabulky získané z archiválií z kroniky školy z období školních let 1921/1922 až 1946/1947. 
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7 Absolventi po roce 1945 
 

7.1 Léta po roce 1945 
Značné změny byly provedeny uvnitř soustavy odborných škol po druhé světové 

válce. Ve snaze posílit teoretické a zvláště všeobecné vzdělání byly školy s kratší dobou 

studia přeměněny na čtyřleté. V tradičních čtyřletých školách došlo k velmi výrazným 

změnám v obsahu vzdělání. Místo povinné němčiny byla zavedena ruština ve všech čtyřech 

ročnících a ve všech oborech byla vyhlášena za maturitní předmět. Zařazena byla rovněž 

tělesná výchova. (Tělocvičny a hřiště se však budují jen velmi zvolna.)14  

Od roku 1959 se v rámci občanské výchovy přidružuje také úvod do filozofie a 

společenských věd. S přidáním nových předmětů se však zároveň krátila dotace týdenních 

hodin, což bylo na úkor odborných předmětů a matematiky. V technických předmětech jde 

o v celku plynulý vývoj, protože se jejich obsah měnil spíše v závislosti na zavádění nových 

technik a technologií. 

 

Pohyb žactva15 v jednotlivých letech oborů výše nejmenovaných: 

Škola/obor Školní léta Počet žáků 

Tříletá odborná škola pro 
soustružníky 

Od 1945/1946 do 1946/1947 24 žáků 

Dvouletá vyšší škola pro 
vnitřní zařízení 

Od 1945/1946 do 1946/1947 31 žáků 

Celkem  55 žáků 
 

 

V celkovém přehledu od školního roku 1921/1922 do konce školního roku 1946/1947 

navštěvovalo školu dohromady 5045 žáků. 

Mezi léty 1952 – 1955 vznikalo „studium při zaměstnání“. Jednalo se o večerní a dálkové 

studium, v malém rozsahu také externí studium. Toto studium bylo koncipované jako 

monocyklické (2+3 roky). Později však bylo hlavně v technických oborech zavedeno studium 

dvoucyklické (3+2 roky). Tato změna byla provedena z toho důvodu, aby ti studenti, kteří 

zanechají studia dříve (po dvou, resp. po třech letech), měli určitý stupeň vzdělání. První 

stupeň tedy odpovídal zhruba vzdělání na bývalých mistrovských školách. 

Studium při zaměstnání dosáhlo svého kvantitativního vrcholu na středních odborných 

školách ve školním roce 1963/1968. Studovalo takto přes 126 000 pracujících. Po tomto 

vrcholu nastal pokles a například ve školním roce 1868/1969 takto studovalo 89 000 

                                                     
14 BOHÁČ, Antonín. Padesát let československé školy a pedagogiky. Pedagogika: Časopis pro vědy o vzdělávání 
a výchově. Praha: Výzkumný ústav odborného školství, 1968, 1968(5), 667-684. ISSN 2336-2189, str. 678 
15 Hodnoty tabulky získané z archiválií z kroniky školy z období školních let 1921/1922 až 1946/1947 
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pracujících (A. Boháč 1968). Jaká byla úroveň vědomostí ve studiu, je sporná. Názory na 

toto studium se rozchází. 

 

Pokud bychom měli zhodnotit úroveň absolventů odborných škol v 

předmnichovském Československu, byla po odborné stránce velmi vysoká a přinejmenším 

srovnatelná s evropskými měřítky. Období okupace znamenalo pouze přechodné změny 

v jinak ustáleném obsahu. Po osvobození v roce 1945 dochází k expanzi odborných škol a 

vznik zcela nových oborů a masivní rozšíření právě studia při zaměstnání. To však vcelku 

logicky spolu s dalšími faktory vedlo k poklesu úrovně kvality absolventů škol. Bylo tedy 

třeba vyřešit v této souvislosti mnoho problémů. První etapa těchto změn se týkala oblasti 

školské politiky. Bylo třeba zmenšit síť odborných škol a vytvořit optimální velikosti těchto 

škol. Přispět kvalitě vzdělání také tím, že se sníží a stabilizuje počet žáků ve třídách a posílí 

se pedagogické vzdělání také u učitelů odborných technických předmětů, kteří tímto 

vzděláním většinou vůbec nedisponovali. Na vysokých školách měly být vybudovány 

katedry pedagogiky.  

V období 1945 – 1965 se výrazně snížil počet hodin věnovaných technickým 

předmětům a matematice, došlo ke zkrácení vyučovací jednotky z 50 na 45 minut a také ke 

snížení počtu skutečných vyučovacích dnů. Pokud se pustíme do propočtů, zjistili bychom, 

že ve srovnání s předválečným stavem se celkové množství času věnované odborným 

předmětům snížilo zhruba o polovinu. Bohužel došlo pouze k této úpravě z hlediska počtu 

vyučovacích hodin, ne však z hlediska cílů, kterých mělo být během studia dosaženo. (Zde 

by si bylo možné položit si otázku, zda se opravdu jednalo o „prohloubení přípravy“.) 

Snížením cílů (resp. změnou cílů) a tím i připravenost absolventů by však tyto školy mohly 

přijít o svou specifickou společenskou funkci, což by mohlo ohrozit tempo našeho 

ekonomického vývoje (Boháč 1968). Byly zde však ještě další otázky, kterými bylo třeba se 

zabývat. Například otázka postavení středního odborného pracovníka v souvislosti 

s vývojem vědy a techniky, technologie a ekonomie. Budou se v důsledku tohoto měnit 

nároky na jeho přípravu? Další otázkou byl také systém přípravy mistrů nebo systém 

vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů středních odborných škol během tak rychlého 

technického vývoje nebo otázky teorie odborného školství a další otázky. 

Po roce 1950 se ve Studijním a informačním ústavu odborného školství16 začaly 

konečně vytvářet učební osnovy a učebnice, věnoval se také všeobecnému vzdělávacím 

předmětům. Právě tento ústav si vzal nelehký úkol prosadit do všech učebních oborů výuku 

teoretických předmětů a to nejen odborných, ale také všeobecně vzdělávacích. Tento ústav 

byl také pověřen vybudováním systému odborného výcviku. V těchto letech se začínají 

konkrétně také vyjasňovat profily absolventů jednotlivých škol, následná návaznost škol 

dalších úrovní atd. 

                                                     
16 Pozn.: Dříve Studijní a informační středisko (vnik 1950), později také Ústav odborného školství (1958), 
Výzkumný ústav odborného školství (1962), Národní ústav odborného vzdělávání (2001). 
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7.2 „Třídní hledisko“ 
S nárůstem všeobecně vzdělávacích předmětů ve všech školách se začíná prosazovat 

zásada, že školy mají působit také politicky. Její zásluhou se mají vychovávat národně a 

politicky uvědomělí občané, kteří jsou oddaní zástupci lidu a stoupenci socialismu. 

Postátnění škol probíhalo od roku 1948. Stát tak mohl výchovu a vzdělávání plánovat a řídit, 

resp. uplatňovat „třídní hledisko“ hned při přijímání uchazečů. 

 

7.3 Přednost má výroba. 
Jakmile došlo k zrovnoprávnění učebních oborů v rámci škol 3. stupně, začalo se 

narážet na potřeby výroby, které se musely zvýšit o 57% v rámci pětiletého plánu. K tomu 

je však třeba více pracujících, ale kde je vzít? Po nátlaků podniků musely vzniknout úzké 

učební obory a došlo k podstatnému zkrácení učební doby. Tyto problémy se nevyhnuly ani 

vyšším odborným školám. Došlo k unifikaci obsahu a zároveň k jejich vyšší specializaci, kde 

vyučování bylo úzce spjato s výrobní praxí. A tak opět vinou potřeb společnosti dochází ke 

snižování vyučovacích hodin věnovaných všeobecně vzdělávacím předmětům, aby bylo 

možné rychleji zařazovat absolventy škol do pracovních procesů. Pro absolventy odborných 

škol stejně jako pro absolventy škol vysokých platil „systém umístěnek“. V praxi to pro ně 

znamenalo, že musely dle umístěnky na pracovním místě setrvat nejméně tři roky. 

Potřeby průmyslu však stále rostly, v některých odvětvích jako je hornictví a hutnictví 
chybějí pracovníci do takové míry, že začal nábor pracovních sil do preferovaných oborů. V 
roce 1952 byl po sovětském vzoru zaveden direktivní způsob plánování národního 
hospodářství a jeho řízení. Dne 24. dubna 1953 byl vydán Národním shromážděním 
Československé socialistické republiky zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání 
učitelů. F. Morkes tento zákon charakterizoval tak, že jej lze považovat za nejhorší v celé 
historii našeho školství. Dokonale narušil všechny tradice českého a československého školství, 
vnášelo se do něj ideologické pojetí s velkou mírou sovětizace všech organizačních principů, 
obsahu výuky a metod. V úvodních ustanoveních zákona se mimo jiné změnilo poslání výchovy 
a vzdělávání. Škola měla pro socialistickou společnost vychovávat dokonale připravené 
občany, měla být spjata s úkoly socialistického budování, politickým, hospodářským a 
kulturním rozvojem země (Morkes 2002).17 
 
 V důsledku toho byla zřízena učiliště státních pracovních záloh, která spojovala složku 
školní, dílenskou a internátní. Vychovávala kvalifikované dělníky pro preferovaná odvětví, 
jako uhelné a rudné doly, hutnictví, naftový průmysl, strojírenství apod. Žáci měli v těchto 
učilištích, řízených ministerstvem pracovních sil, řadu výhod včetně lepšího hmotného 
zabezpečení.18 Tato situace trvala do roku 1958, kdy bylo opět učňovské školství 

                                                     
17  MORKES, F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. 1. vyd. 

Praha: Pedagogické Muzeum J. A. Komenského, 2002. ISBN 80-901461-9-8.  [22]  
18 Bulletin Národního ústavu odborného vzdělávání k výročí jeho vzniku: 60 let v odborném vzdělávání. NÚOV, 

2010, 14(3), 8 s., str. 3 
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sjednoceno a převedeno pod správu ministerstva školství, zpět se navrací širší teoretické i 
všeobecné vzdělávání. Tito absolventi získávají díky tomu opět možnost pokračovat ve 
studiu vyšších stupňů škol. 
 

 

8 Absolventi v letech 1962 – 1989 
 

V 60. letech studovalo stále nejvíce žáků v učebních oborech. V této době však ještě 

existovala většina klasických rukodělných řemesel. Organizace tehdejšího hospodářství se 

promítala do školství zavedením úzce vymezených oborů pro preferované oblasti průmyslu. 

Ve druhé polovině šedesátých let sice vzrostla snaha o modernizaci školství, ovšem nebyla 

naplněna. Došlo však alespoň k obnově Zaniklých čtyřletých gymnázií z roku 1953. 

Všichni žáci středních škol museli chodit na praxi do výroby a týkalo se to i všeobecně 
vzdělávacích škol. Studenti na praxi však dostávali přiděleny jen podřadné práce, a tak 
definitivně ztroskotala myšlenka, že si absolvent střední školy odnese domů kromě 
maturitní zkoušky také výuční list. 

 
V letech 1960 – 1978 nastala ve školství změna mimo jiné v prodloužení školní 

docházky. Stále se jednalo o systém jednotné školy, ale byly rozšířeny osnovy vzdělávání a 
plány vzdělávání byly obohaceny o nepovinné a volitelné předměty (například němčina, 
angličtina, praktika z fyziky a chemie). 

 

8.1 Socialistická výroba a její spojení se školami 
Nové učební plány a osnovy byly vydány v roce 1962, které vypracovali pracovníci 

Národního ústavu odborného vzdělávání (dále NÚOV). „Kladly důraz na teoretické 
vzdělávání a praktická stránka byla posílena tím, že do středních odborných škol byli 
přednostně přijímáni lidé s předběžnou praxí.“19 

7O. léta byla opět ve znamení další školské reformy. Začala na základních školách a 
pokračovala dál, také na střední školy. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se o 
hlubších reformních zásazích do oblasti středních odborných škol neuvažovalo. 
Připravovaly se pouze dílčí úpravy obsahu vzdělávání. Směr byl určen vládním usnesením z 
18. 1. 1967 „o prohloubení přípravy středních odborných pracovníků do roku 1975“. Došlo 
k úpravám v učebních plánech vzniklých na začátku šedesátých let. Zásady, podle nichž se 
mělo při těchto úpravách postupovat, však nevycházely z ucelené představy. Postavený byl 
spíše na zkušenostech pedagogických pracovníků. 

Za největší nedostatek vzdělávání ve středních odborných školách se považovala jeho 
odtrženost od praxe. K tomu, aby bylo možno nevyhovující stav změnit, měly přispět 
výsledky výzkumného úkolu, jehož cílem bylo získat „ze sféry výkonu technicko-

                                                     
 
19 Bulletin Národního ústavu odborného vzdělávání k výročí jeho vzniku: 60 let v odborném vzdělávání. NÚOV, 
2010, 14(3), 8 s., str. 4 [10] 
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hospodářských funkcí soubor informací, který by umožnil exaktněji koncipovat 
perspektivně orientované výchovně vzdělávací cíle a obsah odborné složky vzdělávání na 
středních odborných školách a pokud možno i na školách vysokých.“20 

Až do roku 1972 se obsah vzdělávání ve středních odborných školách vytvářel díky 
tzv. odborných (pracovních) komisí. Tyto komise měli nedostatečný kontakt s oblastí pro 
výkon povolání a pracovali izolovaně. Byli to zástupci z Ministerstva školství, VÚOŠ, 
rezortních ministerstev a jiní. Velmi těžko se v této situaci prosazovala některá řešení, jako 
například společný základ v odborném vzdělávání v nižších ročnících a odborné zaměření 
v ročnících vyšších. 

Ke shromáždění množství poznatků o uplatnění absolventů středních odborných škol 
došlo v polovině sedmdesátých let. Bylo zjištěno, že existují obsahově blízká povolání, která 
jsou ovšem vykonávána v různých odvětvích. Také prolínání pracovních činností bylo 
identifikováno u různých profesí. Existují také povolání, která využívají velké množství 
shodných dovedností a vědomostí. Výsledkem bylo, že se veškerá pozornost nevěnovala 
jednotlivým povoláním, ale spíše pracovním funkcím, které mohou absolventi středních 
odborných škol zastávat. 

Pro řešení úkolu byla vypracována teoretická východiska, navržený byl také 
metodický postup při zjišťování informací o kvalifikačních požadavcích na výkon 
technických a hospodářských funkcí. Shromážděné informace musely být posuzovány 
kompetentní institucí, aby je tzv. oficializovaly. Zjišťované informace se měly týkat 
pracovních činností, které absolventi ve svém povolání vykonávají. Protože rozsah těchto 
činností a jejich variabilita je v technických a hospodářských funkcích velká, soustředila se 
pozornost na tzv. základní okruhy činností, které reprezentovaly jádro profesních aktivit. 
Informace o obsahu základních okruhů činností se vyjadřovaly pomocí tří znaků, z nichž 
jeden se týkal procesu činnosti, druhý objektu činnosti a třetí obsahové specifikace objektu 
činnosti. Spolu s těmito popisy pracovních činností se shromažďovaly kvantitativní údaje o 
středoškolsky vzdělaných odbornících v jednotlivých odvětvích a informace o zdrojích, z 
nichž lze získat poznatky o předpokládaném vývoji odvětví a činností pracovníků.21 

 
 
Proměna studijních oborů školy, která probíhala až téměř přirozeně s rostoucími 

nároky společnosti, stále pevně drží svůj původní směr v duchu myšlenek Bauhasu. Jedna 
z výchozích myšlenek, kde umění je převtěleno do řemeslné dokonalosti, se zdá být 
v pořádku i tehdy.  

 
 

8.2 Náhled do sborníku k 60. výročí založení školy22 
Tento sborník spatřil světlo světa v roce 1981. Je vybaven dobovými fotografiemi 

výrobků ze všech ateliérů. Popisuje školu, jako školu na prahu zralého věku před novými 

                                                     
20 Bürgl, Bohumil: Odborný profil technickohospodářských pracovníků a perspektiva jejich přípravy v ČSSR. 
(Metodologická studie.) Praha, VÚOŠ 1972. 72 s.; Coufalík, Jaromír a kol.: Perspektiva přípravy technicko-
hospodářských pracovníků v ČSSR. Praha, VÚOŠ 1976. 182 s.  [11] 
21 Zpravodaj VÚOŠ, 2000, č. 5, str. 15  
22 Studenti dětem Prahy: Sborník k 60. výročí založení střední uměleckoprůmyslové školy a k výstavě pořádané 
v červnu 1981 v budově školy v Praze 3, Žižkovo nám. 1 
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úkoly, na kterých stavěl tehdejší projekt československé výchovné vzdělávací soustavy. 

Zmiňuje se o významných změnách, které se v oblasti školství uskutečňují a dotýkají se 

tentokrát také odborného uměleckého školství. Poukazuje na to, že nejde jen o změnu ve 

struktuře a vnější architektuře (kterou nový projekt vytváří), ale jde především o realizaci 

nového obsahu, v nových podmínkách, s novými nároky na výchovně vzdělávací práci. 

Absolventi školy prošli složitým procesem formování harmonické osobnosti mladého 

člověka vedle obecně výchovných a vzdělávacích úkolů a světonázorové přípravy, kde 

souběžně participují vysoké nároky na talent, odbornou dovednost a zručnost, technikou a 

technologickou znalost, tvůrčí představivost a myšlení. (M. Vodička, 1981) 

Vznikají také nové nároky na kvalitu a schopnost adaptability absolventů v pracovním 

procesu a tvůrčích činnostech. Vybrousit profil absolventů školy se zdál být složitým a 

nelehkým úkolem. Vodička také uvádí, že nejnáročnějším a nejtěžším úkolem je nejenom 

neustálý kontakt s praxí, rychlá orientace, pružné reakce, ale i to, být v neustálém 

předstihu. V kontextu s dnešní dobou a s platností těchto slov můžeme říci, že řešíme stále 

stejné úkoly, resp. jak udržet „krok s dobou“ a jejím neuvěřitelně rychle rostoucím vývojem 

ve většině oblastí průmyslu, vědy a techniky. 

A protože se jedná o 60. výročí, mohli bychom se ohlédnout a poněkud podrobněji se 

podívat, kterak škola profilovala své absolventy na příkladech některých jednotlivých 

oddělení. 

 

Ze sborníku jsem získala seznam všech oddělení v roce 1981. 

Oddělení: 

 Truhlářství 

 Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru 

 Řezbářství a tvarování dřeva 

 Aranžérství a výstavnictví 

 Propagační grafika 

 Tvarování hraček a drobných dekorativních předmětů 

 Scénické techniky pro divadlo, film a televizi 

 Užitá malba v architektuře, propagaci a scénografii 

 

 

 

Služebně nejstarší je obor truhlářský. Od počátku kladl důraz na řemeslné zpracování, 

které se tímto způsobem snažil pozvednout v umění. V kapitolách 4, 5 a 6 (tabulky) této 

praktické části si můžeme povšimnout nově vznikajících oborů, které mají stále společný 

základní kámen v prvních oborech truhlářských, při založení školy.  
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Ze sborníku logicky vybírám informace o oboru, který má nejhlubší kořeny, dále pak 

uvedu příklad profilu dalšího absolventa v bratské oboru: 

   

Obor Truhlářství 33-33-6 

Propagace tohoto oboru uvádí, že název Truhlářství již nevystihuje jeho smysl a náplň. 

Uvádí, že již vícekrát příslušné školy a složky ČS VTS tento nedostatek kritizovaly. Nakonec 

se usnesly, že budou navrhovat ministerstvo školství ČSR změnu názvu na „Nábytkářství“. 

(Ke změně názvu později opravdu došlo.)  

Cílem tohoto oddělení je dle sborníku vychovat středně technické kádry především 

pro nábytkářský průmysl, družstevní a komunální výrobu. Vzhledem k tomu, že je 

truhlářství úzce propojeno s praxí, jsou absolventi oboru velmi žádaní také v provozech na 

výrobu oken a dveří, vestavěného nábytku, ale také sportovního zařízení (lyže, hokejky), 

hudebních nástrojů a v dalších dřevozpracujících odvětvích v oboru druhovýroby. 

Z dalšího vyplývá, že od momentu, kdy se opět zpátky vytvořily podmínky pro studium 

žáků nevyučených (tj. z 9. tříd ZDŠ), bylo nutné zaměřit pozornost také na základy obrábění 

dřeva, neboť tito žáci prvních ročníků těmito znalostmi nedisponovali. Také dílenská 

budova měla co nejvíce spolu s výukou tvořit co nejvěrněji podobu budoucího pracoviště – 

továrnu. 

Formy výuky jsou charakterizovány v těchto bodech: 

a) Teoretická příprava 

b) Vyučování probíhá v dílnách, laboratořích, konstrukčních učebnách 

c) Přímý styk s praxí v předmětech provozní praxe, na exkurzích a v čase 

předprázdninové praxe, přednáškami expertů z praxe ve škole. 

Uplatnění absolventů oboru: 

 V provozech a závodech nábytkářských a stavebně truhlářských mohou 

pracovat jako mistři, plánovači, dispečeři, technologové a schopnější mohou 

zastávat i vyšší řídící a odborné funkce. 

 V odvětvích dřevozpracujících a truhlářských, kde je to obdobné. 

Zdůrazňována je také neustále se prohlubující spolupráce mezi podniky a školou, využívána 

je především při exkurzích, přímých praxích žáků, při laboratorních cvičeních. 

 

 

Obor Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru 82-32-6/04 

Charakteristika oboru hovoří nejdříve o úkolu vychovat z talentovaných žáků 

průmyslové návrháře s odpovídajícími výtvarnými a technickými znalostmi, kteří se mohou 

uplatnit především jako konstruktéři a návrháři nábytku a interiéru.  
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Obrázek 19 - Dílenská budova, truhlářská dílna (foto archiv školy) 

 

Oddělení úzce spolupracuje s Ústavem oděvní a bytové kultury v Praze, s Výzkumným 

a vývojovým ústavem nábytkářským v Brně, s Výzkumným a vývojovým ústavem výrobních 

družstev v Praze. Jedině tak prý může vyhovět požadavkům naší tehdejší socialistické 

společnosti. V souladu se společenskými potřebami na vybavování starého a nového 

bytového fondu, které stále stoupají, a v také v souladu postavení absolventů školy v praxi, 

potažmo k jejich společenskému uplatnění, jsou obsah a metody jejich řešení koncipovány 

tak, aby adekvátně rozšířil jejich odborné vzdělání. Od tohoto širokého základu odborného 

vzdělání si škola slibuje, že může ovlivnit rozhodujícím způsobem schopnost a návyk 

absolventů si soustavně v praxi osvojovat, prohlubovat a rozšiřovat odbornou kvalifikaci, 

spolu s vědomím své vlastní společenské uplatnitelnosti a její potřeby. 

 K posouzení dosažené úrovně výuky ve výtvarných předmětech 1. – 3. ročníku studia, 

se konají klauzurní zkoušky. Jejich účelem je ověřit výtvarné schopnosti žáků, ve 3. ročníku 

ještě také ověření invenčních schopností. Hlavní částí maturitní zkoušky je odborná 

maturitní práce, která trvá tři týdny a je spojená s obhajobou práce. Je to v podstatě ověření 

samostatného přístupu k zadaným úkolům, zda se také naučili správně používat získané 

poznatky. 

 

Uplatnění absolventů oboru: 

 S úspěchem jako konstruktéři a návrháři v průmyslových i družstevních 

podnicích. 

 Jako poradci při zařizování bytů v nábytkových obchodech. 

 Práce v projekčních ústavech, jako interiéroví specialisté v týmu, který vede 

zkušený architekt. 
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Nahlédneme-li alespoň letmo na absolventy dalších oddělení, zjišťujeme, jak širokým 

záběrem odborností škola díky rozmanitosti oborů disponovala. 

Absolventi oboru Řezbářství a tvarování dřeva 82-38-6/02 procházejí odbornou 

přípravou, která vychází ze specifických potřeb studijního zaměření a z jeho společenských 

potřeb. Využívá nejnovějších poznatků, sleduje progresivní technologické postupy a 

výtvarné tendence. V tomto oboru absolventi nutně získávají jakousi přiměřenou 

adaptabilitu v dovednosti přizpůsobit se změnám ve vědeckotechnickém a kulturně 

politickém rozvoji, aby dokázali pochopit podstatu změn, a aby dokázali využívat nových 

poznatků pro další moderní tvarování dřeva. 

Uplatnění absolventů oboru: 

 Po nástupní praxi zastávat funkce kvalifikovaných uměleckořemeslných 

pracovníků v oboru. 

 Samostatná tvůrčí práce a moderní formy projevu. 

 Restaurátorské dílny 

 Při tvorbě a řezbě interiérových doplňků. 

 

V oddělení Propagační grafika 82-32-6/02 se snaží psychologicky a výtvarně účinnými 

formami informovat o kvalitě zboží a služeb, nebo o obsahu a formách kulturních, 

politických, sportovních a jiných veřejných akcí podniků nebo činností. 

Uplatnění absolventů oboru: 

 Samostatný výtvarník 

 Kreslič ve vědeckých ústavech a podobných zařízení 

 Výtvarně technický redaktor v nakladatelstvích a redakcích časopisů 

 Titulkář ve filmu a televizi 

 Po získání praxe vedoucí pozice propagačně grafického oddělení 

 

 

Scénické techniky pro divadlo, film a televizi 82-30-6/01 také vyzdvihuje schopnost svých 

absolventů spočívající v adaptabilitě na zavádění nových prostředků a technologií do 

divadel, filmových a televizních studií a ateliérů. Absolventi jsou schopni vymyslet výtvarné 

technologie pro vyrobení výtvarného návrhu, jeho následné dotvoření detailů, které 

vyžaduje scénář nebo inscenační štáb. Je to technicky výtvarný odborník, který dokáže 

všechny výtvarné prvky převést do realizovatelných výrobních výkresů. 
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Tvarování hraček a drobných dekorativních předmětů 82-31-6/08  je dle sborníku oborem, 

který má v socialistické společnosti velký výchovný, kulturní a ekonomický význam. 

Výtvarně a kulturně hodnotná hračka působí kladně nejenom na vědomí dětí, ale též na 

vědomí dospělých. Socialistická společnost a její pokroková pedagogika chce poskytnout 

vychovatelům účinné nástroje k ovlivňování a formování dětí v jejich nejcitlivějším 

vývojovém období, tj. ve věku do deseti let. Také velká exploze výstavby dětských zařízení 

přispívá k poptávce po absolventech tohoto oddělení. Tím, že jsou absolventi oboru 

částečně vyučeni i v práci na strojích, stávají se adaptabilnějšími a mohou se uplatnit i 

v jiných oblastech mimo hračkářský průmysl. 

 

Absolventi oddělení Užité malby v architektuře, propagaci a scénografii  16-2-08/3  

mají jak v oblasti užité malby, tak i uměleckořemeslné společenské zařazení na všech 

pracovištích, která vytvářejí kulturní prostředí a restaurátorské činnosti. Tento obor sleduje 

také vývoj a potřeby pracovníků pro jejich činnost spojenou s divadlem, filmem a televizí. 

 

 

 

8.3 Pedagogické dokumenty ze školního archivu – 80. léta 
 

O absolventech oboru nábytkářství a období osmdesátých let 

V této práci sice není prostor na analýzu všech studijních oborů a jejich absolventů. 

Byla by však škoda, nevěnovat se alespoň některým. Do rukou se mi dostal výtisk 

Ministerstva školství České socialistické republiky z roku 1984. Jedná se o základní 

pedagogické dokumenty pro střední odborné školy, pro studijní obor Nábytkářství23. 

Jedná se o technický obor denního studia pro absolventy základní školy. Studium je 

organizováno jako čtyřleté studium s maturitní zkouškou. Profil absolventa popisuje také 

uplatnění absolventů. Ti se uplatňují především v oblasti technologické přípravy a 

racionalizace výroby (technolog, referent racionalizace výroby a práce), konstrukční 

přípravy výroby nábytku (konstruktér), organizace a třídění výroby (výrobní dispečer, 

technický kontrolor a mistr, předák a operátor složitých výrobních zařízení). Předpokladem 

je i možnost uplatnění jako například referent zásobování a odbytu.  

  

                                                     
23 Ministerstvo školství České socialistické republiky. Základní pedagogické dokumenty pro střední odborné 

školy: Studijní obor 33-32-6 NÁBYTKÁŘSTVÍ. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1984. Účinnost od 

1. září 1984. 

 



42 
 

 

Obor „Nábytkářství“ a jeho cesta k „Tvorba nábytku a interiéru“. 

 

 
 

Zkr. 

Počet hodin 
týdně v 
ročníku 

ce
lk

em
 

1 2 3 4 

A Povinné vyuč. předměty     142-146 
1. Všeobecně vzdělávací  48-46 

Český jazyk 
a literatura 

CJL 3 3 2 2 10 

Cizí jazyk J 3 3 3 3 12 

Občanská nauka OBN 1 1 1 - 3 

Dějepis DEJ 1 1 - - 2-0 

 

Matematika MAT     8 

Fyzika FYZ     1 

Chemie CHE     1 

Základy ekologie ZEK     1 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

2. Odborné  

Společný odborný základ     39-41 

(2
00

0)
 

Technické kreslení TEK     5 

Výtvarná příprava VYP     13 

Dějiny výtvarné 
kultury 

DVK     9-11 

Písmo PIS     2 

Ekonomika EKO     2 

Počítačová grafika PGR     2 

Figurální kreslení FIK     6 

Speciální odborné předměty     57 

 Technologie TEC     9 

Konstrukce KON     10 

Navrhování NAV     17 

Praktická cvičení PCV     19 

Praxe PRA      

Výběrové vyuč. 
předměty 

     
4 

B Nepovinné předměty  

Obrázek 20 - zpracováno podle: Učební dokumenty pro 
studijní obor Konstrukce a tvorba nábytku 82-41-M/026, 
platnost od 1. září 2000. [17] 

 

Jako poslední tabulku (obrázek č. 

14) ke srovnání předkládám učební plán 

oboru pod novým názvem Tvorba 

nábytku a interiéru.  Při bližším srovnání 

z tabulek zjistíme vývoj poměrů 

všeobecně vzdělávacích a odborných 

předmětů. 

Obrázek 21 - Zpracováno podle: Studijní obor Nábytkářství 
33-32-6, Státní pedagogické nakladatelství, 1984. [15]  

  

Kategorie a názvy 
vyuč. předmětů 

 
Zkr. 

Počet hodin týdně 
v ročníku 

ce
lk

em
 

1.  2.  3.    4. 

A Povinné vyuč. předměty 31 32 32 32 127 

1. Společenskovědní  

 Český jazyk a 
literatura 

CJL 
2 2 2 2 

8 

Ruský jazyk RJ 2 2 2 2 8 

Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4 

Dějepis DEJ 2 2 - - 4 

2. Matematicko-přírodovědné 12 4 2 2 20 

 Matematika MAT 4 4 2 2 12 

Fyzika FYZ 4 - - - 4 

Chemie CHE 4 - - - 4 

3. Tělesná a branná výchova 3 3 2 2 10 

 Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Branná výchova BRV 1 1 - - 2 

4. Odborné 9 18 23 23 73 

(1
98

4)
 

Technické kreslení TEK 3 2 - - 5 

Strojnictví STR 2 3 2 - 7 

Elektrotechnika ELE - 3 - - 3 

Automatizace AUT - - 3 - 3 

Ekonomika EKO - - 2 3 5 

Konstrukční 
cvičení 

KOC - 3 5 2 10 

Dílenská cvičení DIC - 4 4 4 12 

Praxe PRA - - - 4 4 

Volitelný předmět VOP - - - 2 2 

B Volitelné předměty  

 Fyzikální seminář FYS - - - 2 2 

Výpočetní 
technika 

VYT - - - 2 2 

Psychologie práce PSP - - - 2 2 

Životní prostředí ZIV - - - 2 2 

Čalounictví CAL - - - 2 2 

C  Alternativní bloky Nejsou zavedeny 

D  Nepovinné vyuč. předměty  

 Další živý jazyk DZJ 2 2 2 2 8 

Fyzikální seminář FYZ - - 2 2 2 

Cvičení z matematiky CVM - - 2 2 2 – 4 

Psychologie práce PSP - - - 2 2 

Výpočetní 
technika 

VYT - - - 2 2 

Životní prostředí ZIP - 2 (2) - 2 

Psaní na stroji PSS - 2 (2) - 2 

Sportovní hry SPH 2 2 (2) - 2 – 6 

Řízení 
motorových 

vozidel 

RMV - - -/2 2/- 2 

čalounictví CAL - - 2 (2) 2 
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Tvorba nábytku a interiéru v současnosti 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 
 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Počet hodin 
týdně v ročníku 

Skutečný počet 
vyučovacích hodin za 
celou dobu vzdělávání 

1 2 3 4 týdenní celkový 

Jazykové vzdělávání  17 570 

Český jazyk 2 1 1 1 5 168 

anglický jazyk / 
německý jazyk 

3 3 3 3 12 402 

Společenskovědní 
vzdělávání 

 15 496 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 134 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 328 

Dějepis 1 - - - 1 34 

Přírodovědné 
vzdělávání 

 6 204 

Fyzika 1 2 - - 3 102 

Chemie 2 - - - 2 68 

Základy ekologie - - 1 - 1 34 

Matematické 
vzdělávání 

 10 336 

Matematika 2 3 3 2 10 336 

Estetické vzdělávání  7 234 

Literární výchova 1 2 2 2 7 234 

Vzdělávání ke zdraví     8 268 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 268 

Vzdělávání v informačních 
a komunikačních 

technologiích 

 
4 136 

Počítačová grafika 2 2 - - 4 136 

Ekonomické vzdělávání  3 100 

Ekonomika - - 2 1 3 100 

Konstrukční příprava  26 872 

Konstrukce nábytku - 3 6 6 15 498 

Technické kreslení 3 2 - - 4 170 

Výtvarná příprava 3 3 - - 6 204 

Technologická příprava  15 538 

Nauka o materiálu 4 1 - - 5 170 

Technologie 1 2 3 3 9 300 

Strojnictví a výrobní 
zařízení 

1 - - - 1 34 

Výroba a odbyt  27 900 

Praktická cvičení 4 6 8 8 26 868 

Organizace a řízení 
provozu 

- - - 1 1 32 

Disponibilní hodiny       

celkem  136 4620 

Nepovinný 
matematický seminář 

- - 2 2 4 128 

 

Obrázek 22 - Tvorba nábytku a interiéru 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, současnost.24 

  

                                                     
24 (zpracováno podle VZ 2016/2017) [18] 



44 
 

9 Absolventi po roce 1989 
 

9.1 Změny v české vzdělávacím systému po roce 1989 
Český vzdělávací systém k roku 1990 plnil povinnou školní docházku v délce 10 let. 

Osm let ji plnili žáci v základní škole a 2 roky na střední škole. Oba stupně základní školy 
byly čtyřleté. Po ukončení 4. třídy mohli pohybově založení žáci studovat na osmileté 
konzervatoři obor tanec. Povinná školní docházka změnou tohoto zákona trvala devět let a 
žáci, kteří ve školním roce 1989/1990 úspěšně ukončili osmý ročník základní školy a nebyli 
přijati na studium na střední škole, do které se přihlásili, nebo si žádnou střední školu 
nevybrali, pokračovali v plnění školní povinné docházky v devátém ročníku základní školy. 
Osmiletá a devítiletá školní docházka se střídala podle politické situace ve společnosti. 

 Na středních školách (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště) 

žáci studovali ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou nebo ve dvou až 

tříletých učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou. Výjimku tvořily 

konzervatoře – osmileté a šestileté, které byly ukončeny absolutoriem. Absolventi 

středoškolského oboru ukončeného maturitou mohli získat další maturitní vysvědčení 

v jedno nebo dvouletém pomaturitním studiu na střední škole.  

Nový Školský zákon byl vydán v roce 1990. 
Školský zákon se celý nese v demokratickém duchu a zakazuje ve školách a školských 
zařízeních jakoukoliv činnost politických stran a politických hnutí, jejich propagaci a 
reklamu. To je oproti minulosti také velkým zvratem. 

Byl zrušen systém jednotné školy, zákon, který umožňoval také zřizování soukromých 
a církevních škol. Po roce 1989 vznikají nové druhy škol navazující na domácí tradice. Po 
roce 1990 se znovu obnovila a začala prohlubovat činnost těchto alternativních škol (státní 
a nestátní – církevní a soukromé), které existovaly pouze v krátkém časovém úseku ještě 
po roce 1945. Situace po roce 1953 jejich činnost zastavila. 

 
 Od roku 1990 docházelo postupně k většímu posílení samostatnosti škol zaváděním 

právní subjektivity škol. Školy tím získávaly větší nezávislost v rozhodování ve finančních, 
personálních a organizačních oblastech. Finanční stránku škol zajišťoval stát (neinvestiční 
náklady), obec, zřizovatelé nestátních škol a rodiče. Školy začaly dostávat příspěvky za žáka. 
Nastal přirozeně vyplívající konkurenční boj jednotlivých škol o žáky. Také tato škola 
s bohatou tradicí musela projít složitým obdobím, kde se musela vypořádat s konkurencí 
mnoha nových škol s výtvarnými obory, které vznikly po roce 1989. Tento konkurenční boj 
měl však neblahé důsledky v oblasti kvality vzdělávání na středních školách, se kterými se 
naše společnost stále ještě vypořádává a také na další oblasti ve vzdělávání. 

 

Předmětem diskuzí ve Výzkumném ústavu odborného školství byly v roce 1990 

představy o budoucí podobě odborného vzdělávání. Měnící se politické, ekonomické a 

sociální podmínky by se měly odrážet na pojetí, obsahu a struktuře odborného vzdělávání. 

Bylo třeba se zabývat otázkami a hledat na ně odpovědi. Jednou z prvních otázek bylo, 

v jakém stavu se odborné školství vůbec nachází a specifikovat problémy, se kterými se 

potýká. A další otázkou bylo, jak v budoucnu rozvíjet systém odborného vzdělávání. 
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Ministerstvo školství hodlalo vypracovat co nejrychleji projekt transformace vzdělávacího 

systému, a proto tento úkol neměl povahu „nezávislého pedagogického výzkumu a vývoje 

s převážně orientační a prognostickou funkcí, nýbrž tvorby podkladů pro rozhodování a 

zdůvodněných návrhů změn existujícího stavu pro operativní potřebu decizních instancí“. 

Ucelenější podobu získal materiál v souhrnné zprávě předložené v prosinci 1991.25 

 
 

9.2 Rámcové vzdělávací programy 
Z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR byl strukturován 
Státní vzdělávací program a rámcové vzdělávací programy, kurikula. 

Vytvoření rámcových vzdělávacích systémů umožnilo každé škole vytvořit si svůj 
vlastní školní vzdělávací program s očekávanými výstupy pro každý stupeň vzdělávání. Velký 
pokrok se učinil v oblasti integrace zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných dětí. 
Důraz je v současné době kladen na individualizaci vzdělávání, ke které většina škol vytváří 
optimální podmínky. Jednou z nových metod je evaluace, která by měla přispívat ke 
zkvalitňování výuky. 

 
Od roku 1996 je součástí Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově také Vyšší 

odborná škola uměleckoprůmyslová. 

 
 
Stěžejním dokumentem polistopadové doby byl Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice, tzv. Bílá kniha (2001), v němž je mimo jiné poprvé zmiňováno také 
celoživotní vzdělávání. Rýdl uvádí, že budoucnost vzdělávání bude ovlivňována především 
politickými rozhodnutími (Rýdl, 2003), což se mnohokráte potvrdilo. 

 
 
 

 

 

  

                                                     
25 Janyš, Bohumil a kol.: Koncepce odborného vzdělávání ve středním školství. Souhrnná zpráva o řešení 
grantového úkolu k tématu č. 16. Praha, VÚOŠ prosinec1991. 56 s.   
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10 Absolventi posledního desetiletí 

10.1 Změny v českém vzdělávacím systému po roce 2009 
Změny v českém vzdělávacím systému po roce 2009 se dotkly povinné školní 

docházky, měnila se celá soustava středního školství, nově vznikly vyšší odborné školy a 

změnami prošlo i vysoké školství.    

Docházka do mateřské školy je tříletá a není povinná. Povinnou školní docházku 

v délce 9 let plní žáci v devítileté základní škole. Základní škola se dělí na pětiletý první 

stupeň a čtyřletý druhý stupeň. V rámci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

je možné uskutečňovat desetiletý program. Nadaní žáci mohou odcházet do víceletých 

gymnázií – do šestiletých po ukončení 7. ročníku ZŠ a do osmiletých po ukončení 5. ročníku 

ZŠ.  Po ukončení 5. ročníku se mohou pohybově nadaní žáci začít vzdělávat na konzervatoři 

v osmiletém oboru tanec. 

V rámci středního vzdělávání mohou žáci získat střední vzdělání, střední vzdělání 

s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Navštěvovat mohou gymnaziální 

obory, obory středních odborných škol, obory středních odborných učilišť a praktický škol. 

V rámci oborů odborného vzdělávání tvoří zvláštní skupinu obory lyceí, které absolventy 

připravují přednostně pro další studium v terciárním vzdělávání. Z tohoto důvodu mají 

obory lyceí vyšší podíl všeobecného vzdělávání a nižší podíl odborného vzdělávání, které je 

specificky zaměřené do určité oblasti (např. technické, ekonomické, zdravotnické). Školy 

mohou nabízet zkrácené studium vedoucí k získání maturitní zkoušky či výučního listu, 

které trvá 1–2 roky. Toto zkrácené studium je určeno zájemcům, kteří již získali střední 

vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru 

vzdělání. Žáci mohou využít denní formy vzdělávání, nebo také forem ostatních.  Střední 

vzdělání lze také získat po předložení souboru osvědčení o získání dílčí kvalifikace, 

definovaného v Národní soustavě kvalifikací; osvědčení nahrazují předchozí vzdělání a 

umožňují složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku. Na středních školách je možné 

studovat také nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Toto studium je určeno 

pro absolventy tříletých učebních oborů.  

Od školního roku 2005/06 jsou konzervatoře samostatným druhem školy.   

Absolventi středoškolských oborů ukončených maturitní zkouškou, kteří nechtějí 

pokračovat ve studiu na vysoké škole, se mohou vzdělávat ve vyšších odborných školách. 

Studium je zpravidla tříleté a je ukončeno absolutoriem, absolventi mohou používat 

označení diplomovaný specialista (Dis.). 26 

 

 

                                                     
26 Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989, Č. j.: 25461/2009 – 20, Vývoj české vzdělávací soustavy 

během uplynulých 20 let. [19] 
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10.2  Kurikulární reforma v běhu 
 

Obrázek 23 - Plakát (archiv školy) 

 V letech 2009–2010 

pokračovala revize soustavy 

oborů vzdělání a tvorba 

rámcových vzdělávacích 

programů (RVP). V návaznosti 

na novelu školského zákona 

49/2009 Sb. byla provedena 

revize stávajících oborů 

nástavbového studia pro 

absolventy tříletých oborů s 

výučním listem. Počet těchto 

oborů byl zredukován na 33 

oproti 93 oborům v roce 2006. Nástavbovému studiu byla ukončena platnost oborů, pro 

které byly vytvořeny RVP již v předchozích letech (resp. 2007–2008 jako součást čtyřletých 

oborů s maturitní zkouškou). V roce 2010 byla vydána nová soustava oborů vzdělání 

(nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání), která obsahuje celkem 275 oborů středního odborného vzdělávání. 

V roce 2010 byla dokončena tvorba plánovaných RVP pro všechny kategorie oborů včetně 

konzervatoří. Byly připravovány v oborových skupinách, které pracují při NÚOV a ve kterých 

jsou zastoupeny jak školy, tak sociální partneři. Návrhy RVP byly zaslány všem příslušným 

odborným školám k vyjádření, jejich připomínky byly zváženy a podle charakteru 

zapracovány. Celkem bylo v posledních dvou etapách tvorby RVP (2009–2010) zpracováno 

a následně MŠMT vydáno 131 RVP.27 

www.novinky.cz 

„Vláda schválila školský zákon, školy přestanou být financované podle počtu 

žáků 
středa 15. června 2016, 13:33 - Praha28 

… 
Reforma se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří 

a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Financování soukromých a církevních škol zůstane 

stejné. Plné dopady změn financování se projeví v rozpočtovém roce 2019… 

MŠMT chce financování sjednotit 
Současný systém je podle ministerstva také nespravedlivý, protože se výše platby za žáka 

v konkrétním oboru nebo typu školy liší podle jednotlivých krajů. Krajské úřady totiž přerozdělují 

peníze z ministerstva školám a každý k tomu přistupuje jinak. Nově by mělo ministerstvo školství 

určit, kolik peněz dostane konkrétní škola, takže by se financování mělo sjednotit…“ 

 

                                                     
27 Výroční zpráva 2010 NÚV, str. 18 [16] 
28 Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/406557-vlada-schvalila-skolsky-zakon-skoly-prestanou-
byt-financovane-podle-poctu-zaku.html, [evid. 2. 7. 2019] 

http://www.novinky.cz/
https://www.novinky.cz/veda-skoly/406557-vlada-schvalila-skolsky-zakon-skoly-prestanou-byt-financovane-podle-poctu-zaku.html
https://www.novinky.cz/veda-skoly/406557-vlada-schvalila-skolsky-zakon-skoly-prestanou-byt-financovane-podle-poctu-zaku.html
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 Z výročních zpráv 

Na webových stránkách školy jsou dostupné výroční zprávy školy z let 2011 – 2018. 

Po jejich prostudování jsem z nich vypracovala přehled (viz tabulky níže).  

V první tabulce je patrný celkem ustálený tok žactva a studenstva. Zvlášť jsou uvedené 

počty absolventů. V procentech se v těchto letech pohybují dobře absolventi 

s vyznamenáním (v průměru 17,7%), také neúspěšnost je celkem nízká (v průměru 6,7%). 

 
škola 

 
 
 

počet tříd / 
skupin 

 
 
 

počet žáků 

 

Absolventi 
 
 

SUPŠ 

M
at

u
ri

ta
 

ú
sp

ěš
n

ě 

n
eú

sp
ěš

n
ě 

vy
zn

am
en

án
í  

O
ce

n
ěn

í 
h

o
sp

o
d

ář
s

ké
 k

o
m

o
ry

 
Č

R
 

C
el

ke
m

 
zk

o
u

šk
u

 
ko

n
al

i 

 
 
 
 

Školní rok 

2011/2012 12 / 32 329 77 2 8 7 79  

2012/2013 12 / 32 311 78 4 14 6 82 

2013/2014 12 / 32 315 66 4 18 6 70 

2014/2015 12 / 32 312 83 2 14 5 85 

2015/2016 12 / 32 325 64 8 13 6 72 

2016/2017 12 / 32 338 72 8 9 3 80 

2017/2018 12 / 32 339 64 8 13 4 72 

Pohyb žactva 
celkem 84/224 2 269 

504 
žáků 

36 
žáků 

89  
žáků 

37 žáků 540 
žáků 

 

VOŠUP 

 
počet tříd / 

skupin 

 
počet studentů 

A
b

so
lu

to
ri

u
m

 

 
Absolutoria se v těchto letech nekonala 

 
 

 
 
 
 

Školní rok 

2011/2012 1 / 4 32 - - - - - 

2012/2013 1 / 4 26 - - - - - 

2013/2014 1 / 4 40 - - - - - 

2014/2015 1 / 4 39 - - - - - 

2015/2016 1 / 4 35 - - - - - 

2016/2017 1 / 4 39 - - - - - 

2017/2018 1 / 4 30 - - - - - 

Pohyb 
studentstva 

celkem 

 
7/28 241 

     

Celkem pohyb 
žáků/studentů  

v letech 2011-2018 

 
91/252 

Tříd/ 
skupin 

 

2 510 
 žáků/ 

studentů 

 
Celkem  

Úspěšných absolventů 
V letech 2011-2018 

 

504  
Absolventů/žáků 

  

Následující tabulku jsem vypracovala spíše pro zajímavost. Popisuje věkové rozmezí 

pedagogického sboru v těchto posledních letech. 

 
Školní rok 

počet celkem 
ve fyzických 

osobách 

v tom podle věkových kategorií 
do 20 let  21 – 30 let  31 – 40 let  41 – 50let  51 – 60let  61+ let 

2011/2012 63  0  3  5  5  30  20  

2012/2013 63  0  3  8  4  30  18  

2013/2014 65 0 3 10 5 32 15 

2014/2015 66 0 5 8 17 20 16 

2015/2016 66 0 6 12 8 21 19 

2016/2017 71 0 2 14 14 20 21 

2017/2018 68 0 4 15 15 14 20 
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10.3 Výběr úspěchů absolventů školy29:  
 

Tomáš Sedláček byl 

armádní generál, voják, příslušník 

československého protinacistického 

odboje a politický vězeň 

komunistického režimu. Byla to 

osobnost, na kterou může být Česká 

republika oprávněně hrdá. Na počest 

tohoto muže došlo 25. 9. 2014 ke 

slavnostnímu odhalení pomníku 

v areálu Posádkového velitelství 

Praha. 

 

Autorem pomníku je student AVU v Praze Petr Lacina, absolvent naší školy, 

odmaturoval na Řezbářství a v roce 2010 absolvoval na oboru Řezbářství a restaurování 

dřeva.   

 

Nominováni na Českého lva byli za rok 2015: 

 

            Vladimíra Fomínová 
(absolventka oboru Scénická 
technika v roce 1995) nejlepší 
kostýmy. 

 film Ztraceni v Mnichově 
Radim Hladík ml. (absolvent oboru 
Nábytkářství v roce 1990) nejlepší 
zvuk.  

 Vlna vs. Břeh - Ondřej 
Mašek (absolvent oboru Tvarování 
dřeva a řezbářství v roce 1991) 
nejlepší filmová scénografie. 

  Sedmero krkavců Ondřej 
Mašek (spolu s Petrem Čaneckým) pak nominaci proměnil ve výhru v kategorii a získal 
ocenění Český lev. 

 Jiří Sádek (absolvent oboru Scénická technika v roce 2009), který režíroval film 
Polednice. 

                                                     
29 Zdroj web školy, dostupný na www.SUPS.cz 
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V prestižní soutěži Czech Grand Design 2015 
pořádané Akademií designu ČR se objevem roku se stala 
dvojice Markéta Držmíšková a Petr Hák, která zaujala 
již na loňském Designbloku. Titul získali za kolekci 
porcelánu a úložný systém Sequence. Oba jsou 
absolventi naší školy (obory Tvarování dřeva 
a řezbářství a Konstrukce a tvorba nábytku, oba v roce 
2007). 

 

 

 

Mezinárodní soutěž projektu CEMACH 2019: 

   Letošní udílení cen proběhlo 7. května 2019, 

a to už VIII. ročníku se zaměřením na moderní stát 

Izrael. V historických prostorách židovské radnice 

v Maiselově ulici v Praze 1 opět převzali ceny naši 

malíři ze 3. třetího ročníku oddělení Užitá malba. 

2. místo Monika Čermochová 

Dále se pak umístili: 

5. místo – Jakub Donda 

6. místo – Eliška Pechová 

7. místo – Leny Železo 

8. místo – Ekaterina Aleksandrova 

9. místo – Barbora Peldová 

Obrázek 24 - 2. místo Monika Čermochová 

  
 
 
 
 

Úspěchů žáků a absolventů školy jsou velmi bohaté každoročně. Následující tabulky 
tvoří přehled úspěchů žáků školy. Dle tohoto si lze alespoň v náhledu představit, jakých 
soutěží a projektů se škola účastní. 
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školní 

rok 

Úspěšnost v soutěžích, 
olympiádách, na festivalech apod. 

20
1

4
/2

01
5

 

Celostátní soutěž uměleckých 
středních a vyšších odborných škol 

Figura 2014 
II. cena v kategorii portrét 

 – Petr Dejmek 
 

Celostátní soutěž na logo města 
Jáchymov 

I. cena – Jan-Michael Lašek 
II. cena – Evelína Ženíšková 
III. cena – Jan-Michael Lašek 

III. cena – Josef Lev 
 

Jičín – město pohádky, soutěž 
nejznámější pohádky na poštovních 

známkách 
I. cena – Irina Sycheva 

II. cena – Valerie Motlová 
III. cena – Julie Daňhelová 

III. cena – Tereza Černá 
 

Veletrh Polygraf 2015 
Cena veletrhu za nástěnný kalendář 

– Denisa Nadrchalová 
 

Soutěž ČSOB na návrhy 
odpočivných zón 

I. cena – Světlana Voděrová 
II. cena – Eliška Jedličková 
III. cena – Tereza Kindlová 

 
Soutěž Nemocnice Motol na návrh 

interiéru dětské učebny a herny 
I. cena za hernu 

 – Eliška Jedličková, Tereza Kindlová 
I. cena za učebnu 

 – Ondřej Balada, Dominik Kučera 

Školní 
rok 

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalechapod. 

20
1

6/
2

01
7

 

 

Celostátní soutěž uměleckých 
středních a vyšších odborných škol 

Figura 2017  
I. cena  

v kategorii malba postavy – Petr 
Dejmek  
II. cena 

 v kategorii portrét – Petr Dejmek 
  

Celostátní výtvarná soutěž – Kořeny 
vlasti: 

I. cena – Edgar Mašek  
II. cena – Rachel Dittrichová  
III. cena – Marie Hauerová  

 
Veřejná soutěž na malířskou 
výzdobu kaple sv. Izidora ve 

Zlonicích: 
I. cena – Marie Hauerová  

II. cena – Rachel Dittrichová  
III. cena – Edgar Mašek 

 
Celostátní soutěž společnosti Antalis 

Doteky papíru 2017 
II. cena v kategorii středních škol – 

kolektiv druhého ročníku 
Propagační grafiky 

 
Malířská soutěž Izraelského 

velvyslanectví CEMACH na téma 
Moderní Izrael 

I. cena – Filip Vykoukal 
II. cena – Anna Wyrwová 

IV. cena – Marie Hauerová 
VI. cena – Sandra Klimtová 
IX. cena – Kristýna Pejřilová 

 
Mezinárodní soutěž Young Package 

– Mladý obal 2017: 
laureát soutěže – David Šmíd 

 
Jičín – město pohádky, soutěž na 

téma „Co se skrývá v šapito?“ 
I. cena v kategorii středních škol – 

kolektiv druhého ročníku 
Propagační grafiky 

 
Celostátní soutěž na plakát 

Antifetfest 2017 
I. cena – Marie Zandálková 
II. cena – Alžběta Hradecká 
III. cena – Viktor Janoušek 

 
 

Školní 
rok 

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. 

20
1

5/
2

01
6

 

Celostátní soutěž uměleckých 
středních a vyšších odborných 

škol Figura 2016 
I. cena v kategorii kresba 

postavy – Michelle Maštalířová 
III. cena v kategorii kresba 

postavy – Marie Horvathová 
I. cena v kategorii malba 
postavy – Petr Dejmek 

II. cena v kategorii portrét – 
Petr Dejmek 

 
Celostátní soutěž firmy Antalis: 

Doteky papíru, na téma 
 „Letní olympijské hry Rio de 

Janeiro 2016“ 
I. cena v kategorii středních škol 

– kolektiv druhého ročníku 
Propagační grafiky za sadu 

opalovacích šablon 
III. cena – Daniela Dvornická za 
hrací kostku „Hoď si pro sport“, 

Speciální cena za grafiku – 
Karolína Gemelová 19 

 
Celostátní malířská soutěž 

Bezpaspart 
I. cena – Matyáš Malač 
II. cena – Petr Dejmek 

Studentský design 2016 
laureát soutěže – Ondřej Chrpa 

laureát soutěže – Jolana 
Kováčiková 

Mezinárodní soutěž Young 
Package – Mladý obal 2016 

laureát soutěže – Jolana 
Kováčiková 

laureát soutěže – Dmytro 
Mandzyuk 

 
Jičín – město pohádky, soutěž 

na téma „Co se skrývá v 
šapito?“ 

I. cena v kategorii středních škol 
– kolektiv prvního ročníku 

Propagační grafiky 
 

Soutěž Asociace vyšších 
odborných a středních škol s 

výtvarnými a 
uměleckořemeslnými obory 

za interaktivní panel 
zpodobňující opičího boha 

Hanumana – oddělení 
řezbářství a produktového 

designu 
 

Malířská soutěž PP Partners 
Prague pořádaná Izraelským 

velvyslanectvím 
I. cena – Klára Janů 

II. cena – Petr Dejmek 
 

Soutěž vydavatelství Mladá 
fronta „Studenti čtou a píší 

noviny“ 
laureát soutěže – Šimon Kučera 

Školní 
rok 

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, 
na festivalech apod. 

20
1

7/
2

01
8

 

II. cena 
 v kategorii Krajina 

Celostátní výtvarná soutěž k výročí J. 
Brdečka Divoký západ 

 
I., II. a III. cena 

Antifetfest 2017 
 

hlavní cena 
a III. cena  

v kategorii středních škol 
 Malířská soutěž Izraelského 

velvyslanectví CEMACH na téma 
Moderní Izrael 

 
2x grand prix 

Soutěž o nejlepší plakát na akci Schola 
Pragensis 2018 

II. cena 
 Soutěž Studentský design 

 
IV. cena 

 v kategorii Grafický design 
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10.4 Mezinárodní 

spolupráce a zapojení do mezinárodních programů  
 

Odborné stáže zahraničních studentů a výměnné pobyty 2011/2012/2013: 

Leonardo da Vinci – odborné stáže, výměnné pobyty:  
Katowice (Polsko), Savonlinna (Finsko), Birmingham (Velká Británie)  

 

Odborné stáže zahraničních studentů a výměnné pobyty – Erasmus+ 
2014/2015/2016 2017/2018:  
Savonlinna Vocational School, Savonlinna (Finsko)  
Escola Artística Soares dos Reis, Porto (Portugalsko)  
Birmingham Metropolitan College, Birmingham (Velká Británie) 

 

 

 

10.5   Rozhovory 
Pro svůj další průzkum jsem se rozhodla pro využití metody rozhovoru. Na mé otázky 

odpovídal ředitel školy Mgr. Pavel Kovářík, zástupkyně ředitele PhDr. Jitka Mrázková a 

vedoucí oboru (řekněme služebně nejstaršího oddělení) Tvorba nábytku a interiéru ing. 

Arch. Pavel Kraus. 

 

10.5.1 Rozhovor s ředitelem školy Mgr. Pavlem Kováříkem 
 

Do své funkce ředitele školy jste nastoupil v roce 1998. Jaké hlavní problémy jste řešil po 

svém nástupu? Které byly podle vás nejobtížnější? 

Nejobtížnější je vypořádat se s všudypřítomně bující s byrokracií a přežít to. 

 

V katalozích a sbornících školy nacházím stále stejnou myšlenku vycházející z myšlenek 

Bauhausu. Jedná se o myšlenku neoddělitelnosti kvalitního umění od kvalitního řemesla. Jak 

si vysvětlujete poplatnost tehdejšího myšlení zakladatelů školy v dnešní době? 

Jsem toho názoru, a všude to říkám, že tato myšlenka navzdory současné době nic ze 

své svěžesti neztratila. 

Základní program naší školy vychází z názoru, že není kvalitního umění bez kvalitního 

řemesla. Umění, jež není zvládnuto po stránce řemeslné, bývá historií rozpoznáno 

jako neumění. Není důvod domnívat se, že právě dnešní doba na tomhle něco změní. 

ZOO Praha – Cena „Malý 
Richard“ 
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V projevech civilizace však nelze přehlížet názory směřující ke zpochybnění těchto 

hodnot. Proto vnímáme jako naši základní povinnost bránit umění před neuměním a 

kvalitní umělecké řemeslo před diletantismem. 

Jak vidíte vy osobně obecně kvalitu středního odborného školství a kvalitu a připravenost 

dnešních absolventů těchto škol? 

To nelze generalizovat, jsou školy dobré a jsou školy ne tak dobré. Co se týče 

absolventů, to, že mladá generace nestojí za nic, říkal už Seneca. Vzdor tomu naše 

civilizace stále slušně prosperuje. 

Co jsou podle vás hlavní cíle směřování školy v této době, která se potýká s neuvěřitelně 

rychlým rozmachem vědy, techniky a průmyslu. Je vůbec dnes možné, aby odborné školství 

snížilo náskok společnosti ve svém vývoji? Je vůbec možné, aby dnešní odborné školství 

disponovalo takovouto pružností a adaptabilitou? 

Hlavním cílem každé Školy musí být dělat vše, aby byla dobrou školou. Každá škola, a 

odborná zvláště, má být oproti praxi o krok napřed, nikoli pozadu. V dnešní době je 

to zejména otázka peněz. Možné to je, ale škola peníze netiskne. 

Pokud chceme, aby na školách učili opravdu ti nejlepší z nejlepších, je potřebné, aby 

k tomu měli odpovídající podmínky a aby práce pedagoga byla pro ně vrcholem jejich 

profesní a životní kariéry. 

Řekněte mi, prosím, ještě závěrem, jak hodnotíte odbornou obsahovou náplň v dokumentaci 

RVP pro obory vaší školy, která je závaznou předlohou pro vlastní tvorbu ŠVP, v pohledu na 

její aktuálnost, která by měla navazovat na vědeckotechnický pokrok a rozmach?  

RVP je dílo ministerstva školství stejně jak ostatní jejich nařízení a nemíním je 

hodnotit. Naše ŠVP kterých jsme autory my, se v tomto ohraničujícím rámci snaží 

dosáhnout možného maxima. 

Zavedení nové koncepce maturitních zkoušek s povinnou státní částí vedlo k navýšení 

počtu hodin všeobecně vzdělávacích předmětů na úkor předmětů odborných a 

profilových. S touto skutečností, která pro odbornou úroveň školy představuje jistou 

hrozbu, je potřeba se přijatelným způsobem vyrovnat. 

  

 

10.5.2 Rozhovor se zástupkyní ředitele školy PhDr. Jitkou Mrázkovou 
 

Do své funkce zástupkyně ředitele školy jste nastoupila v roce 1998. Jaké hlavní problémy 

jste řešila po svém nástupu? Které byly podle vás nejobtížnější? 

Největším problémem bylo seznámení s obsáhlou náplní práce zástupce ředitele. 

Od své odcházející kolegyně jsem nedostala žádné informace ani rady. Samozřejmě 

jsem měla nějakou zkušenost z několika let, kdy jsem ve škole pracovala jako 
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učitelka anglického a českého jazyka. Snažila jsem se tedy zpočátku čerpat ze 

zápisové knihy akcí, která ležela ve sborovně. Postupně jsem získávala jistotu a 

snažila jsem se získávat další informace o vedení a řízení pedagogů, o kontrole 

procesu výuky, hospitacích atd. Výhodou bylo, že jsem znala všechny kolegy a měla 

jsem s nimi velmi dobré a přátelské vztahy. 

 

Jste zároveň vyučující anglického jazyka, jak dlouho vlastně působíte na této škole? 

Na školu jsem nastoupila jako učitelka od 1. 9. 1981. Pak následovaly dvě mateřské 

dovolené a znovu jsem nastoupila zpět do školy. V roce 1990 jsem na dva roky 

odešla učit na soukromou školu, ale táhlo mě to zpět. Po vyhlášení konkurzu na 

nového ředitele a jeho jmenování jsem využila možnosti vrátit se zpět jako 

zástupkyně ředitele. 

 

Co se vám zdá, že se za dobu vašeho působení změnilo nejvíce? 

Nejvíce narostla administrativa, nároky na ředitele a vedení školy i na vedoucí oborů 

a třídní učitele. Dříve existovaly školské úřady, které měly školy a jejich údržbu na 

starosti. Dnes musí být ředitel a vedení školy právníkem, ekonomem, psychologem, 

manažerem, zdatným zadavatelem projektů, měl by umět navazovat kontakty 

v zahraničí, neustále prezentovat školu, získávat finanční prostředky, jednat 

s firmami, vstřebávat valící se a měnící legislativu atd. To vše potřebuje k tomu, aby 

vyhověl požadavkům na výkon své funkce.  

 

Jací jsou podle vás dnešní absolventi? Liší se nějak zásadně od těch minulých, které si 

pamatujete? 

Určitě jsou sebevědomější, odvážnější, mají velké cíle a plány. Většina z nich 

výborně hovoří anglicky, řada z nich odchází studovat či pracovat do zahraničí. 

Orientují se v moderních technologiích. Mají větší možnost pokračovat ve studiu na 

vysokých školách, pracovat v soukromých firmách a společnostech. 

 

Z kronik školy je patrné, že v těžkých dobách válečných, meziválečných i poválečných provází 

chod školy jakási občanská národní uvědomělost ve velké míře také z řad studentstva a 

absolventů. Jsou dnešní žáci, studenti a absolventi schopni této uvědomělosti i dnes? 

Domnívám se, že naši žáci jsou silně ovlivněni svým výtvarným talentem. Jejich 

občanská uvědomělost směřuje spíše mimo školu, do občanského prostoru. Zajímají 

se o výstavy, výtvarnou tvorbu, historii. Často se účastní výtvarných soutěží a jsou 

v nich velmi úspěšní. Občas se nadchnou pro nějakou myšlenku- například tvorbu 

školního časopisu, ale bohužel v této činnosti pak nenajdou následovníky. Zajímá je 

ekologická problematika, charitativní činnost. Učitelé mnoha předmětů se snaží 

vést žáky k mediální gramotnosti, rozpoznávání dezinformací. 

 

Zjistila jsem, že mnozí z pedagogického sboru jsou také absolventy školy. Proč si myslíte, že 

se tito absolventi vrací zpět na tuto školu v nových rolích pedagogů? 
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Je pravda, že více než polovina učitelů jsou bývalí žáci školy. Absolvují vysokou školu, 

získají praxi zpravidla v soukromém sektoru nebo jsou výkonnými umělci. Pak si 

vzpomenou na svá studentská léta a rádi předávají své zkušenosti mladým. Vedoucí 

oborů si mohou vybírat z mnoha výtvarníků, kteří mají zájem o práci v naší škole. 

Jedním důležitým důvodem je i to, že ve škole je výborný a spolupracující kolektiv, 

který se snaží posunovat stále vysokou úroveň školy a konkurovat mnoha novým 

školám s výtvarnými obory, které vznikly po roce 1989. Škola je pro mne nejenom 

pouhým pracovištěm, ale místem, které mám velmi ráda. Těším se na výuku, na 

práci s učiteli, na plánování nových úkolů a spolupráci s vedoucími oborů i třídními 

učiteli. Řadu věcí musí brát člověk s nadhledem, řešení problémů je pak snazší. 

 

 

10.5.3 Rozhovor s vedoucím oboru Konstrukce nábytku a interiéru 

ing. Arch. Pavlem Krausem. 
 

Jak dlouho působíte na této škole a jak dlouho jste vedoucím tohoto oboru? 

Na škole působím od roku 2001. Nastoupil jsem rovnou na místo vedoucího oboru 
Tvorba nábytku a interiéru. 
 

Zjistila jsem, že mnozí z pedagogického sboru jsou také absolventy školy. Proč si myslíte, že 

se tito absolventi vrací zpět na tuto školu v nových rolích pedagogů? Nejste náhodou také 

absolventem této školy? 

Právě to, že jsem absolventem této školy, přispělo k tomu, že jsem nabízené místo 
přijal. V tom, proč se sem mnoho absolventů vrací, hraje svojí roli určitě genius loci 
tohoto místa, který tu přetrvává v nezměněné podobě od mých studentských let. 
Dalším důvodem je samotný systém výuky, kdy se v jedné třídě setkávají studenti 
různých oborů, předávají si svoje zkušenosti a navzájem si pomáhají, což vede k 
úžasné tvůrčí atmosféře, kterou je celá škola prodchnuta. 
 

Váš obor patří k těm oddělením, které mají v tomto ústavu nejdelší tradici. Jak se díváte na 

vývoj kompetencí absolventů právě v tomto oboru? 

Já sám učím odborné předměty, takže kromě kompetence k učení a kompetence k 
řešení problémů, mohu sledovat vývoj především u odborných kompetencí a 
kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Tady dochází v 
souvislosti s novými materiály a novými technologiemi spolu se změnami systému 
práce a organizace v nábytkářských firmách k výrazným změnám oproti předchozím 
letům. My se snažíme tento vývoj sledovat a zohledňovat v našich učebních plánech. 
Otevřeli jsme nepovinný předmět, který se zabývá novými technologiemi a 
seznamuje studenty s jejich používáním. Já jsem například členem komise pro 
ocenění Investice roku, mám tedy možnost sledovat investice firem stojících na 
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technologické špičce ve výrobě nábytku. Škola si v loňském roce pořídila CNC frézku, 
studenti pracují s laserem, 3D tiskárnami a podobně. 
 

Jsou nějaké nedostatky ve středním odborném školství, které se vás dotýkají a na které by 

bylo třeba upozornit? 

Výuka na středních odborných školách je především v oblasti všeobecně 
vzdělávacích předmětů zatížena velkým množstvím faktů, které musí studenti 
pojmout, takže nezbývá čas na jejich vysvětlování, hledání souvislostí, 
mezioborových mostů, studium pramenů, experimenty a podobně. 
 

Když se podíváme na dobu od pádu komunismu po dnešní dny, jak patrné jsou dle vašeho 

názoru změny ve vývoji a směřování oboru, potažmo školy? Myslíte si, že se odborné školství 

již vzpamatovalo z fungování za totality a že je schopné pružně reagovat na potřeby trhu 

práce? 

Myslím, že odborné předměty, alespoň na naší škole, už ze své podstaty využívají 
především systém projektové výuky, nebo činnostně zaměřeného vyučování, které 
pomáhá právě k rozvoji kompetencí k pracovnímu uplatnění. 
  

Řekněte mi prosím na závěr, co vás uspokojuje na pedagogické profesi, že jste v ní setrval 

tak dlouho? 

Právě proto, že jsem ve škole již tak dlouho, mám možnost sledovat s odstupem 
profesní cestu řady našich absolventů. S některými z nich se pravidelně setkávám a 
dostávám od nich zpětné vazby. Pocit, že škola k jejich úspěchům alespoň malou 
měrou přispěla, je velkým zdrojem energie pro naší další práci. 
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10.6 Zajímavé současné akce školy pro veřejnost. 
 

 

Koncerty na schodech 

Na hlavním schodišti školy se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let o hlavní 

přestávce scházeli studenti a hráli, zpívali a poslouchali – většinou, ale nejen – protestní 

písničky proti sovětské okupaci. Výraznou osobou tu byl student Jaroslav Hutka. Tuto tradici 

koncertů na schodech jsme v roce 2012 obnovili a jedenkrát do měsíce, nyní ovšem večer, 

zde pořádáme koncerty nejrůznějších žánrů od vážné hudby přes jazz, rock, country až po 

šansony a recitaci. Zveme k nám studenty konzervatoří, ZUŠ i profesionální umělce. 

Mimochodem, na schodišti je vynikající akustika. Koncerty jsou i pro veřejnost 

a zdarma.“(informují webové stránky školy)30. 

 

 

 

Obrázek 25 - foto archiv školy 

 

 

 

                                                     
30 Dostupné z www.sups.cz/pro-verejnost/koncerty-na-schodech/. 
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Konají se tradiční výstavy 

klauzurních, maturitních a absolventských 

prací, a další výstavy. 

 

 

Škola pořádá výtvarné kurzy pro studenty a veřejnost. 

Kurz: PŘÍPRAVA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM - pro studenty i pro veřejnost 

- příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy 
 

Náplň kurzů: 
 základy kresby a malby 
 kompozice, umístění námětu do formátu 
 základy perspektivy 
 kresba a malba zátiší 
 světlo a stín, prostor budovaný světlem, 

modelace objemu 
 barva a odstín, míchání barev, teplé 

a studené barvy a jejich význam pro 
vystavění prostoru 

 individuální řešení úkolů podle vybraného 
oboru. 

https://www.sups.cz/soubory/2018/04/zatisi-kresba.jpg
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ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem se snažila zmapovat historii Vyšší odborné školy 

uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze v historických 

souvislostech. Existence školy pokrývá již téměř sto let dějin naší země a tak je na snadě, se 

spolu s historií ústavu poohlédnout také po příčinách jejích proměn, které jsou odrazem 

nejen politických, ale také společenských a kulturních aspektů každé doby. Z archiválií školy, 

z dostupných školských dokumentů, z katalogů školy, z novinových článků, z odborných 

publikací, z archivů Národního ústavu odborného vzdělávání a dalších zdrojů jsem jako 

puzzle skládala příběh jedné školy, v její společnosti a kultuře. Ve své práci nabízím alespoň 

část, zjištění a spojitostí, které se mi zdály nejdůležitějšími, protože na všechna fakta a 

spojitosti zde není již prostor. Během psaní své práce jsem také zjistila, kolik dalších 

možných podtémat by bylo možné zkoumat spolu s tématem, které momentálně 

zpracovávám. A jistě by si to zasloužily. Například v základních školských dokumentech 

(později RVP a ŠVP) jsem sledovala vývoj kapitol o metodách a formách výuky, kde jsem 

zaznamenala totožné celé odstavce lišící se pouze zakomponováním hesel poplatných 

době. Jistě by bylo zajímavé zjistit rozdílnost metodik v různých obdobích v návaznosti na 

školské reformy a podobně. 

Během prvních let od svého vzniku procházela škola logickým vývojem. Velmi záhy a 

velmi úspěšně se prezentovala před odbornou i laickou a získala si své postavení 

v odborném vzdělávání. K hlavním cílům této školy patřilo především pozvednutí našeho 

uměleckého řemesla a jeho prosazení v evropské konkurenci. Významnou roli zde sehrál 

vliv výmarského Bauhausu, v jehož programu bychom našli onu myšlenku neoddělitelnosti 

kvalitního umění od kvalitního řemesla. Na této myšlence byl založený program nově 

vzniklé školy tehdy, je platný po celou dobu a je platný i dnes. 

 Absolventi školy se vyznačovali svou vysokou odborností spojenou s praxí. Velice 

dobře se začleňovali do pracovního procesu, nebo pokračovali v dalších studiích na 

vysokých školách. Škola reagovala velmi pružně na požadavky trhu. Ke svému prvnímu 

mezníku ve své historii došla škola už v roce 1928, kdy byla společnost postižena 

hospodářskou krizí, vývoj přes veškeré snahy ustrnul, přestalo se experimentovat. Toto 

mrazivé období vyvrcholilo nástupem okupace, která byla nejenom pro školu, ale pro celý 

národ těžkou zkouškou. 

Druhým mezníkem se stalo osvobození. V období let 1945 – 1948 bylo třeba obnovit 

celou sféru školství, která byla zdevastovaná nacistickou okupací. Celé tři roky se nesly v 

duchu boje za jednotnou školu (ke které se přikláněl i prezident E. Beneš). Lze zdůvodnit 

politickým vývojem společnosti po osvobození značné části Československa Rudou 

armádou, že již v tomto období byla patrná prosovětská orientace školství.  

Legislativa a změny ve školství počátkem 50. let bych nazvala dalším, tj. třetím 
mezníkem ve vývoji školy, stejně jako v celém školství. Rychle rostoucí průmysl vyžadoval 
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nové pracovní síly se středoškolským vzděláním, byly rovněž zvýšeny požadavky na 
zrychlení tempa industrializace našeho hospodářství. V roce 1953 byl vydán zákon č. 
31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů. F. Morkes31 napsal o tomto zákoně, 
že jej lze považovat za nejhorší v celé historii našeho školství. Dramaticky narušil všechny 
tradice českého a československého školství, protkal ho ideologickým pojetím s velkou 
mírou sovětizace všech organizačních principů, obsahu výuky a metod. V úvodních 
ustanoveních zákona se mimo jiné změnilo poslání výchovy a vzdělávání. Škola měla pro 
socialistickou společnost vychovávat dokonale připravené občany, měla být spjata s úkoly 
socialistického budování, politickým, hospodářským a kulturním rozvojem země. Poprvé v 
dějinách českého školství bylo zavedeno vysokoškolské studium pro pedagogy. Zároveň 
však toto období provázel nedostatek kvalifikovaných učitelů. Do popředí se dostala 
politická ideologie komunistické strany a uvědomělost, než skutečné vzdělání, odbornost, 
umění učit a moderní metody výuky. Průcha32 uvádí, že z důvodu náboženského 
přesvědčení nebo třídnímu původu nebylo mnoha uchazečům studium umožňováno a 
mnoho učitelů bylo nuceno ze školství odejít. Vládnoucí strana prosazovala do popředí tzv. 
socialistickou inteligenci. Studenty s nevyhovujícím kádrovým posudkem nahrazovaly 
dělnické kádry, které ve speciálních kurzech získávaly potřebné vzdělání a na vysoké školy 
byly přijímány bez pohovorů. (Průcha, 2009). 

Také naše škola se musela vypořádat s touto školskou reformou a ideologií, která byla 

na pozadí všeho dění. Reorganizovala se, přejmenovala a stála na prahu dalších nových let, 

kdy je zřejmé, že je potřeba přepracovat také učební dokumenty do podoby reformy 

socialistické ideologie a dalších řešení nově vzniklých problémů. 

Ani čtvrtý mezník v podobě další reformy v šedesátých letech situaci nijak nevylepšil. 
Opět došlo ve škole k několika reorganizacím a nakonec se na dvaadvacet let ustálila (i 
s drobnými strukturálními změnami oddělení) ve formě Střední uměleckoprůmyslové školy. 
Teprve uvolněná atmosféra roku 1968 tzv. pražského jara vyvolala pokusy o obnovení 
prvorepublikového školského systému. Dne 5. dubna 1968 byl vyhlášen akční program KSČ. 
Různé zdroje uvádějí shodně tento program jako dokument nesoucí se v duchu 
demokracie. Po srpnu 1968 většina obsahu, v té době pokrokového dokumentu nebyla 
realizována. Bohužel, po roce 1968 v době normalizace, zavedením prověrkových komisí a 
přehodnocováním politické uvědomělosti, odešlo ze školství mnoho odborníků a 
nahrazovali je pracovníci angažující se pro stávající politický systém. 
 
Pátým mezníkem v historii školy je jistě také rok 1978, kdy vyšel další školský zákon. 
Základní škola měla mít opět osm ročníků a zároveň žáci mohli absolvovat devátý ročník. 
Na střední školy byli především přijímáni studenti podle třídního původu, pro některé se 
stala střední škola nedostupná, do popředí se dostávaly politické předpoklady uchazečů, 
mnohdy však ne jejich studijní výsledky. Vzhledem k uzákonění povinné desetileté školní 
docházky byly zřizovány dvouleté učební obory, které měly absolventy připravovat na 
jednoduchou manuální práci, což byl jistě nelehký úkol. 

                                                     
31 MORKES, F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. 1. vyd. 

Praha: Pedagogické Muzeum J. A. Komenského, 2002. ISBN 80-901461-9-8. 
 
32 PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. 
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Sametová revoluce v roce 1989, která vnesla do prostor školy závan další naděje na lepší 
zítřky, se stala šestým mezníkem zkoumané oblasti historie. Školství se decentralizovalo. 
Bohužel ne vždy byli v čele ministerstva odborníci, jak bylo dle ideji předpokládáno, a tak 
se měnilo pojetí práce ve školském systému. Právní subjektivita škol vedla k jejich větší 
samostatnosti v rozhodování. Toto vše ovšem klade velké nároky na ředitele škol, kteří musí 
být kromě jiného především dobrými manažery. 

Velký konkurenční boj škol odstartovaly příspěvky státu školám podle počtu žáků. 
Tento konkurenční boj měl však neblahé důsledky v oblasti kvality vzdělávání na středních 
školách, se kterými se naše společnost stále ještě vypořádává. Také tato škola s bohatou 
tradicí musela projít složitým obdobím, kde se musela vypořádat s konkurencí mnoha 
nových škol s výtvarnými obory, které vznikly po roce 1989. Důraz je kladen na 
individualizaci vzdělávání, také v současné době, ke které většina škol vytváří optimální 
podmínky. Jednou z nových metod je evaluace, která by měla přispívat ke zkvalitňování 
výuky. 
 

 V roce 2004 MŠMT schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. 

Toto rozhodnutí změnilo systém kurikulárních dokumentů, které jsou nyní vytvářeny na dvou 

úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. Vytvoření rámcových vzdělávacích systémů 

(zatím poslední vývojový mezník), které umožnilo každé škole vytvořit si svůj vlastní školní 

vzdělávací program s očekávanými výstupy pro každý stupeň vzdělávání, spolu se 

zavedením nové koncepce maturitních zkoušek s povinnou státní částí, se stalo v mnoha 

ohledech diskutabilní. Tato nová koncepce vedla k navýšení počtu hodin všeobecně 

vzdělávacích předmětů na úkor předmětů odborných a profilových, jak zmínil v rozhovoru 

také ředitel školy Mgr. Pavel Kovářík. 

 

Závěrem bych tedy ráda shrnula, že přesto že si škola během stoleté existence prošla 

mnohými těžkými zkouškami, v dnešních dnech nepozbyla nic stěžejního ze svého 

původního programu. Snaží se pozvednout řemeslo v umění, naplňovat potřebu 

společnosti a průmyslu odborně vzdělanými absolventy, kteří jsou dobře motivováni k další 

práci, osobnímu rozvoji a chuti se stále dál v oboru vzdělávat. K tomu všemu jistě přispívá 

také osobité klima této školy. Ze svého průzkumu jsem zjistila, že velká část pedagogického 

sboru jsou absolventy této školy. Na tyto otázky jsem dostala odpovědi také v rozhovorech 

se zástupkyní školy Jitkou Mrázkovou a vedoucím nábytkářského oddělení Pavlem 

Krausem. Z odpovědí všech dotázaných vyplývá, že škola má zkrátka jisté vnitřní pozitivní 

kouzlo, atmosféru, která zanechává otisk v duších všech absolventů za dobu neuvěřitelných 

sta let existence. 

 

 

 

  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


62 
 

11 Seznam obrázků 
 

Obrázek 1 – interiér ředitelny. (archiv školy) ........................................................................ 8 

Obrázek 2 - Vystavovaný interiér knihovny z roku 1928 (kronika školy 1921-1945). ......... 10 

Obrázek 3 - pohled do modelovny řezbářského oddělení (Kronika školy 1921-1945). ...... 11 

Obrázek 4 - budova pokračovacích škol (foto kronika školy 1921-1945) ............................ 12 

Obrázek 5 - Pozvánka na rozlučku s ředitelem Bubnem. (foto z kroniky školy 1921-1945) 12 

Obrázek 6 - Budova školy na tehdy Kollárově náměstí (kronika školy 1921-1945) ............ 13 

Obrázek 7 - Řezbářské oddělení 1944 (foto kronika školy 1921-1945)............................... 14 

Obrázek 8 - Nákres skříně (archiv školy).............................................................................. 15 

Obrázek 9 - logo školy, autorem je Aleš Stanovský 1970, jako žák IV. ročníku oddělení 

Propagační grafika. ......................................................................................... 16 

Obrázek 10 - z kroniky školy od roku 1945 .......................................................................... 17 

Obrázek 11 - Kyselovy vitráže zdobící hlavní schodiště budovy školy. ............................... 18 

Obrázek 12 - Budova školy s novou fasádou (archiv školy). ................................................ 20 

Obrázek 13 - Soudobá fotografie knihovny školy s původním interiérem. ......................... 22 

Obrázek 14 - Interiér dnešní ředitelny z dvacátých let minulého století (archiv školy) ...... 23 

Obrázek 15 - Interiér školy, také prostor pro konání koncertů na schodech. (archiv školy)24 

Obrázek 16 - Pohled do zrekonstruovaných školních chodeb. ........................................... 24 

Obrázek 17 - foto web školy ................................................................................................ 25 

Obrázek 18 - Středoevropská výstřižková kancelář - Výstřižek z roku 1944 (kronika školy 

1921-1945) ..................................................................................................... 31 

Obrázek 19 - Dílenská budova, truhlářská dílna (foto archiv školy) .................................... 39 

Obrázek 20 - zpracováno podle: Učební dokumenty pro studijní obor Konstrukce a tvorba 

nábytku 82-41-M/026, platnost od 1. září 2000. [17] .................................... 42 

Obrázek 21 - Zpracováno podle: Studijní obor Nábytkářství 33-32-6, Státní pedagogické 

nakladatelství, 1984. [15] ............................................................................... 42 

Obrázek 22 - Tvorba nábytku a interiéru 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, 

současnost. ..................................................................................................... 43 

Obrázek 23 - Plakát (archiv školy)........................................................................................ 47 

Obrázek 24 - 2. místo Monika Čermochová ........................................................................ 50 

Obrázek 25 - foto archiv školy ............................................................................................. 57 

 

  

file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127813
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127816
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127817
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127818
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127819
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127819
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127820
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127821
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127824
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127825
file:///C:/Users/User/Desktop/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE/BAKALÁŘSKÁ%20PRÁCE%20final%20opraveno.docx%23_Toc13127826


63 
 

 

13 Použitá Literatura a zdroje 
 

[1] KRONIKA STÁTNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA V PRAZE ŽIŽKOVĚ, 1921-

1945 

[2] Katalog Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové 

školy, Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3 z let 1921-1981 

[3] ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-

7367-551-6. 

[4] BOHÁČ, Antonín. Padesát let československé školy a pedagogiky. Pedagogika: 

Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha: Výzkumný ústav odborného školství, 
1968, 1968(5), 667-684. ISSN 2336-2189. 

[5] Katalog školy 1921 – 2008 

[6] Katalog školy 1921 – 2011 

[7] Katalog školy 2015 

[8] Zpráva k výročí 60. let Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze, založeno v kronice 

školy jako strojopis volně. 

[9] ROSA, A. a J. JINDRA. Průmyslové a odborné školy v Republice Československé. Praha, 

1928. 
[10] Bulletin Národního ústavu odborného vzdělávání k výročí jeho vzniku: 60 let v 

odborném vzdělávání. NÚOV, 2010, 14(3), 8 s. 
[11] Bürgl, Bohumil: Odborný profil technickohospodářských pracovníků a perspektiva 

jejich přípravy v ČSSR. (Metodologická studie.) Praha, VÚOŠ 1972. 72 s.;  
[12] Coufalík, Jaromír a kol.: Perspektiva přípravy technicko-hospodářských pracovníků v 

ČSSR. Praha, VÚOŠ 1976. 182 s.   

[13] Zpravodaj VÚOŠ, 2000, č. 5 

[14] Studenti dětem Prahy: Sborník k 60. výročí založení střední uměleckoprůmyslové školy 
a k výstavě pořádané v červnu 1981 v budově školy v Praze 3, Žižkovo nám. 1 

[15] Ministerstvo školství České socialistické republiky. Základní pedagogické dokumenty 
pro střední odborné školy: Studijní obor 33-32-6 NÁBYTKÁŘSTVÍ. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, n. p., 1984. 

[16] Výroční zpráva NÚV 2010. Dostupná na nuv.cz/uploads/nuv/VZ/VZ2010.pdf 
[17] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Učební dokumenty: Studijní obor 82-41-

M/026 Konstrukce a tvorba nábytku. Platnost od 1. září 2000. Schválilo MŠMT 2000. 
[18] Výroční zpráva Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední 

uměleckoprůmyslové školy za rok 2016/2017 
[19] Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989, Č. j.: 25461/2009 – 20, Vývoj české 

vzdělávací soustavy během uplynulých 20 let. Dostupné z: 
www.msmt.cz/file/10376_1_1/download/ (2. 7. 2019) 

[20] Rýdl, K. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. Pedagogika (ISV). ISBN 

80-866-4217-8. 



64 
 

[21] Janyš, Bohumil a kol.: Koncepce odborného vzdělávání ve středním školství. Souhrnná 
zpráva o řešení grantového úkolu k tématu č. 16. Praha, VÚOŠ prosinec1991. 

[22] MORKES, F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. 1. vyd. Praha: 
Pedagogické Muzeum J. A. Komenského, 2002. ISBN 80-901461-9-8. 

 
 

 

 

 


