
Systém předbělohorského konfesijního školství 
 
Abstrakt : 
 

Období předbělohorských dějin patří v kontextu evropského vývoje k etapě, 
která přinesla mimořádný rozvoj českého školství na úrovni latinské vzdělanosti. 
Odborná literatura klade v tomto smyslu české městské latinské školství na přední místo 
v evropském vývoji. Dobový systém latinského školství však byl úzce provázaný 
s odlišným konfesijním zázemím. 

V Čechách vedle sebe existovaly v době předbělohorské dva základní systémy 
latinského školství, které se lišily svým konfesijním zázemím. Na straně protestantské 
to byly latinské školy utrakvistické, fungující pod centrálním dozorem univerzity, a na 
straně katolické postupně budovaná gymnázia jezuitská, jejichž jednotnou správu i chod 
zajišťovalo vedení řádu. Obě soustavy škol vytvářely zázemí i pro ideové působení 
dvou základních konfesijních proudů, na jejichž základě se vymezovaly i základní 
politické síly v zemi. Konfesijně definované školy vytvářely uvedeným nábožensko-
politickým silám prostor nejen pro ovlivňování nastupujících generací obyvatelstva, ale 
prostřednictvím náboženského vzdělávání podporovaly i formování a upevňování 
hlavních konfesijních proudů v zemi. 

Komparace obou základních systémů latinských škol v předbělohorských 
Čechách odhalila řadu jejich společných znaků, ale také odlišností, které souvisely 
zejména s jejich zaměřením na jiné vrstvy společnosti, ale také s ne zcela totožnými cíly 
obou školských systémů. 

Latinské utrakvistické školství vytvořilo ve sledovaném období skutečně 
ucelený systém navázaný na místní univerzitu a pokrývající do značné míry celé území 
království. Konkurenční katolické (jezuitské) školství se koncentrovalo pouze 
v některých oblastech Čech. Odlišné bylo i zázemí vyučujících. V jezuitských 
latinských školách zabezpečovali výuku příslušníci řádu, kteří museli všichni povinně 
procházet pedagogickou praxí. Výhodou jezuitského systému byl dostatek vyučujících, 
nevýhodou hlavně to, že se na výuce podíleli zejména mladí příslušníci řádu bez větších 
zkušeností a také jedinci bez předpokladů pro tuto profesi. Díky tomu mohla výuka 
vykazovat kolísavou úroveň. Latinské utrakvistické školství mělo také zajištěno stálý 
příliv nových vyučujících, tj. absolventů pražské univerzity, jejichž činnost na školách 
byla pravidelně ze strany univerzity kontrolována. I tyto školy se však potýkaly 
s odlivem učitelů, kteří mířili v prvé řadě do lépe finančně ohodnocených služeb 
městské správy. 

Do značné míry odlišné bylo také sociální složení žáků obou typů konfesijních 
latinských škol. Utrakvistické školství se koncentrovalo především na mládež, 
respektive chlapce z městského prostředí, jezuitské školy naopak na mládež z prostředí 
šlechtického či naopak z chudších vrstev městského i venkovského obyvatelstva, pro 
něž představovala možnost získat vzdělání i šanci na celkový společenský vzestup. 

Oba systémy se opíraly o základy humanistické vzdělanosti a o náboženské 
zázemí. Utrakvistické školy však kladly větší důraz na sepětí s praxí. Rovněž používané 
učební texty se na obou školách lišily. Utrakvistické školy vycházely více z učebnic 
rozšířených v evropském protestantském školství, zatímco jezuitská gymnázia založila 
výuku více na učebnicích sestavených jednotlivými členy řádu. Vyučování pak v obou 
systémech využívalo jako základní metodu memorování. V rámci výuky však 
utrakvistické školy kladly přece jen větší důraz na kulturu písemnou, zatímco jezuitská 
gymnázia akcentovala více rétorické schopnosti žáků. Všechny zmíněné odlišnosti obou 



srovnávaných procesů výuky však nelze chápat jako protikladné tendence, ale spíše 
jako akcenty na určité prvky výuky, které se uplatňovaly v obou typech škol. 

Do vývoje obou konfesijních systémů latinského školství zasáhly v Čechách 
události bělohorské a následná rekatolizace země. Tento vývoj násilně ukončil další 
existenci utrakvistických latinských škol a současně vytvořil prostor pro rozvoj 
katolického gymnaziálního školství, které ve formě i obsahu výuky navazovalo na 
tradici a zkušenosti obou předbělohorských systémů. 
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