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Ú V O D 

 

Na základě dostupných materiálů a cíle mé práce byly voleny adekvátní metody historického 

výzkumu. Analýza dobového tisku, vnitřní kritika pramenů, srovnávací metoda byla využita 

při srovnávání jednotlivých skupin zainteresovaných odborníků a tisku, řadových učitelů,  

ale i členů parlamentu, kteří měli rozhodovat o schválení jednotné školy po roce 1945. 

 

Nejvíce jsem čerpala z dobové pedagogické literatury, dobového tisku, ale i archivního 

materiálu. Především jsem podrobila analýze a syntéze archiv Dr. Zdeňka Nejedlého a také 

archivní materiály Československého parlamentu. 

 

Tato práce by měla být skromným příspěvkem k hlubšímu poznání celé cesty, která vedla  

ke schválení a uzákonění jednotné školy po roce 1948, té jednotné školy, která měla sjednotit 

všechny existující typy škol pro děti na úrovni 11 až 14 nebo 15 let. 

 

Ovšem, abych mohla tento cíl realizovat, musela jsem ve své práci připomenout tento dlouhý 

proces, který vedl od prvních pokusů v prvním desetiletí 20. století, sporadicky na přelomu 

roku 1917 a 1918, přes Učitelský sjezd až po pokusy Václava Příhody v 30. letech, kdy  

se zapojil do hnutí za reformu školy, které nebylo osamocené, ale byl to trend, výraz 

demokratických tendencí zpřístupnit cestu co možná největšímu počtu dětí ke vzdělání. Byl 

to proces, který se odehrával v duchu obecných tendencí po první světové válce. 

 

Chtěla jsem také připomenout na dobovém pozadí, proč nebyla Příhodova reforma úspěšná, 

a ukázat, že tato reforma přišla pozdě, protože se začal projevovat odliv vlny sociálního 

nadšení, byla krize a nebyly finanční podmínky pro uskutečňování reforem, nebyla žádná 

snaha pomoci těmto tendencím do života. 

 

Tato práce objasňuje podmínky, za kterých došlo ke schválení jednotné školy,  

a za jakých podmínek byla ukončena tato dlouhá cesta, na jejímž konci stála jednotná škola.  
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Současné diskuse o víceletých gymnáziích znovu otevírají u nás téma „školy širšího pojetí“  

i „jednotné školy“ a řady otázek, které jsou s tím spojeny. 

 

Svou prací bych chtěla k této diskusi přispět poukázáním na ty situace a události, které 

posléze k „jednotné škole“ vedly. Již tehdy padaly argumenty pro i proti, a to často takové 

argumenty, které uplatňují dodnes. 

 

Po první světové válce, v souvislosti s ostatními společenskými změnami, začali učitelé 

usilovat o nové uspořádání školství, a to na demokratických základech. Pedagogové se tak 

snažili využít politických i sociálních změn k prosazení a uskutečnění reformy školské 

soustavy. 

 

Nově aktivizované učitelstvo se soustředilo na prosazení reformy školství, myšlenky, která 

nebyla nová, ale měla větší šanci se v nově vzniklé situaci prosadit. Velkým problémem  

se stala sama představa o budoucí podobě československého školství. 

 

Co se vnější reformy týče, byla to škola jednotná, později pak jednotná, vnitřně 

diferencovaná škola respektující stupně a druhy nadání žáků. Vnitřní uspořádání školy pak 

bylo ovlivněno nejrůznějšími proudy reformních hnutí, které k nám pronikaly ze světa. 

 

K tomu je nutné si uvědomit, že celé období první republiky obsahuje v sobě dvě období 

spojená s úsilím o přeměnu školy, a to období, které spadá do let 1918 až 1928 a které  

je označováno jako období individualistických pokusů, a období let 1928 až 1939 

označovaného jako reformní hnutí 30. let a s ní spojené diskuse, spory, ale i praktické 

pokusy. 

 

Ačkoliv se jednotlivá období od sebe značně liší, jak ideovými základy, tak organizací 

pedagogické práce, spojovalo je nadšení učitelstva, snaha oprostit se od starého a položit 

základ novému školství. 
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Pedagogické pokusy se setkávaly s mnoha překážkami, byly vystavovány útokům a kritice 

nejen vědeckých pracovníků, ale i laiků. Odborné časopisy i denní tisk zaujímaly různá, 

často protichůdná stanoviska k československému pokusnickému školství i k úsilí o nový 

reformní program. 

 

Přes veškerou kritiku je nesporné, že úsilí o reformu, teoretické diskuse až vášnivé spory  

i reformní školy druhého období, tedy let 1928 až 1939, sehrály v předmnichovské republice, 

ale i v dalších včetně poválečných období, významnou úlohu v rozvoji našeho školství. 

 

Stanislav Vrána napsal ve své knize „Základy nové školy“ z roku 1946, že doba školského 

pokusnictví se stala organickým, předchozím stupněm nového školského pokroku  

a že na práci minulou budou navazovat noví pracovníci. 

 

Protože celé reformní hnutí i reformní školy vybudované na základě Příhodova plánu byly 

po roce 1948 podrobeny, a to zejména v padesátých letech, ostré kritice, je dobré znovu 

analyzovat tu dlouhou cestu školské reformy, která vedla ke vzniku jednotné školy.  

A možná, že právě dnes se stává celý problém aktuální, kdy se znovu dostáváme do ostrých 

diskusí o povaze školské soustavy jako celku;  i do diskusí o řadě zcela konkrétních otázek 

školy. 

 

To byl také důvod, proč jsem považovala za metodologicky správné volit chronologický 

postup, který nejlépe respektuje vnitřní vývojovou logiku a umožňuje, pokud mi dovolují 

dostupné prameny, ukázat školství a školské reformy. 
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I.  K a p i t o l a 

 

REFORMNÍ SNAHY PO ROCE 1918 

 

Nově vzniklá Československá republika převzala základní strukturu školského systému 

z Rakouska-Uherska. 

 

Od roku 1869 existoval v Rakousku-Uhersku tento školský systém: školy obecné, školy 

měšťanské a střední škola. Zákon z roku 1869 dělil školy obecné na školy veřejné (zřizované 

státem, zemí nebo obcí) a na obecné školy soukromé. Školy veřejné byly určeny dětem bez 

rozdílu náboženského vyznání. Zákon tedy zavedl nekonfesní školu. 

 

Úkolem měšťanských škol bylo poskytnout dětem vyšší vzdělání, než jakého lze dosáhnout 

na škole obecné. Délka a charakter měšťanských škol byly ponechány na zřizovatelích. 

Měšťanská škola mohla být osmiletá nebo tříletá, navazující na 5. ročník obecné školy. 

 

Povinnost chodit do školy byla zákonem stanovena od šestého roku života do čtrnácti let, 

přičemž žáci mohli vystoupit ze školy tehdy, když ovládali nejpotřebnější vědomosti 

předepsané na obecných školách – psát, číst a počítat. 

 

Zákon z roku 1869 byl novelizován novelou z roku 1883. Zásadním krokem zpět bylo 

povolení úlev ve školní docházce, kdy docházka byla zkrácena na šest let. 

 

Rovněž střední škola vstoupila ve své původní podobě z Rakouska-Uherska do let naší státní 

samotnosti. 

 

Reorganizace střední školy se objevila v době vydání organizačního nástinu gymnázií  

a reálek, vydaného koncem července 1849 a obsaženého v Exnerově a Bonitzově návrhu  

na reformu rakouského školství. Návrh byl definitivně schválen císařem 9. prosince 1854.  
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Touto reformou byla zavedena osmitřídní gymnázia a sedmitřídní reálky a oficiálně zaveden 

školský dualismus ve školské soustavě. 

 

Organizace středního školství se neustále tříštila, až se posléze dospělo ke čtyřem hlavním 

typům středních škol, což bylo gymnázium, reálné gymnázium, reformní reálné gymnázium 

a reálka. Tato organizace školské soustavy se ukázala nedostatečnou v tom, že nedokázala 

dát všem dětem stejnou příležitost ke vzdělání. 

 

V prvním desetiletí nově vzniklého státu jsou patrné snahy o formování kulturního programu 

učitelstva, snahy o tzv. školské pokusnictví, ale i objevení se prvních deziluzi. Čeští učitelé 

již byli vybaveni znalostmi o radě reformních proudů ve světě, a proto chtěli využít situace 

zásadní politické změny k prosazení m modernějšího, kvalitnějšího školství. Usilovali  

o vytvoření skutečně demokratické školy, školy sociálně spravedlivé a školy pedagogicky 

moderní. Ve svém snažení se mohli opírat nejen o pedagogické reformy ve světě,  

ale i o významné domácí tradice. 

 

Úsilí učitelstva o školskou reformu nenalezlo v prvním období trvání republiky očekávaný 

ohlas, zásadní školský zákon nebyl vydán a finanční situace neumožnila řešit hmotné  

a sociální postavení učitelstva a ani naléhavý problém nevybavenosti škol. Větším úspěchem 

na poli školské politiky byl tzv. Metelkův zákon, který upravoval menšinové školství,  

a to i ve smyslu jeho postátnění. 

 

Již v krátké, předpřevratové době vzniklo v oblasti školství několik desítek návrhů  

na reformu školského systému. Podíleli se na nich představitelé učitelstva (J. Úlehla,  

M. Šilha, F. Pátek, J. Pešek, F. V. Moravec), učitelské organizace, politické strany a vědecké 

instituce.  Řada návrhů vznikla již na přelomu let 1917 až 1918, což znamená, že učitelstvo,  

ale i veřejnost zainteresovaná na školství, počítala se změnami, které později, po roce 1918, 

skutečně nastaly. 
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Většina těchto návrhů se většinou omezila na formulování zásad samotné reformy, což byla 

škola státní, bezplatná, povinná, národní, svobodná, demokratická, často také jednotná. 

Dominující zásadou byla zásada demokratičnosti chápána jako rovné právo všech dětí  

na vzdělání. Všechny tyto zásady byly v našich zemích dávno formulovány a čekaly pouze 

na svou realizaci. 

 

K návrhům, které zasáhly strukturu školství, jako celek, byl návrh profesora Františka 

Maška, který byl podán 13. března 1918 a uveřejněn 20. března ve „Věstníku českých 

profesorů“. Základem Maškova návrhu bylo nahrazení nižší střední školy státní osmiletou 

školou obecní
1)

. 

 

K dalším návrhům, které se dotkly organizační struktury školství, patří návrh Josefa Úlehly. 

Jeho navrhovaný školský systém obsahoval školu dolní, pro děti od šesti do osmi let, školu 

horní, osm až jedenáct let, školu újezdní, jedenáct až čtrnáct let, plnící funkci dosavadní 

měšťanky a školu občanskou, čtrnáct až sedmnáct let, plnící funkci školy střední.  

Ve svém pozdějším návrhu předneseným na ustavující schůzi Ústřední rady v České 

Třebové 26. a 27. října 1918, nahradil Josef Úlehla školu újezdní školou jednotnou  

a diferencovanou, která byla kompromisem mezi gymnáziem a měšťanskou školu. Úlehlův 

návrh nepronikl a namnoze nebyl samým učitelstvem pochopen. 

 

Po vzniku Československé republiky vznikaly u nás četné pokusné školy, které měly 

zdůvodnit a prokázat životnost nových pedagogických koncepcí. Pokusy dvacátých let  

se týkaly především obecného školství. Původním záměrem pokusníků nebylo omezit  

se pouze na obecné školství. Ovšem každý pokus začínal od prvního ročníku obecné školy 

s tím, že každým rokem se škola měla rozšířit o další ročník. Protože činnost pokusné školy 

byla téměř vždy z různých důvodů zastavena, prováděly se pokusy pouze v rozsahu obecné 

školy. Tyto české pokusné školy dvacátých let představovaly úsilí o zkvalitnění výchovy  

a vyučování dětí. 
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K velkému rozvoji českého pokusnictví dochází tedy až po 1. světové válce, po vzniku 

Československého státu. Vytvoření samostatného státu vyvolalo vlnu nadšení pro novou, 

tvůrčí práci, protože mnozí věřili ve zlepšení podmínek pro pokusnou práci a zejména věřili 

v onu základní podmínku, ve svobodu. 

 

Novou společenskou situací je ovlivněna i pedagogická práce pokusníků. Výchovou se snaží 

napravit společnost, a proto kladou důraz na mravní výchovu, rovnost všech lidí 

prostřednictvím vzdělání a vědění a na sociální aspekt. 

 

Zakladatelé pokusných škol si kladli za cíl vyzkoušet pojetí výchovně vzdělávací práce 

reformní pedagogiky z přelomu 19. a 20. století. Obraceli se ke světovým pedagogům, jako 

byl Dewey, Keyová, Tolstoj, z domácích Úlehla. 

 

Jejich záměrem bylo vytvořit školu volnou (bez osnov, bez rozvrhu, učebnic), pracovní 

(výchova k práci, práce jako základ vyučování, pracovní metody při osvojování učiva), 

protože ta nejvíce podle jejich představ dovolovala rozvíjet osobnost dítěte. Velkou 

pozornost věnovali i estetické výchově, která vedla k rozvoji dětské tvořivosti. 

 

Tradiční školu verbalistickou, chtěli přeměnit ve školu činnou, školu práce, kde dítě svou 

prací dojde k vytvoření a osvojení si určitého množství poznatků, kde bude respektována 

osobnost každého žáka, jeho potřeby, schopnosti a zájmy a umožní se jeho svobodný rozvoj. 

Nad tím vším byl ještě požadavek svobodné práce učitele. Součástí výchovného programu 

většiny pokusníků byla i zdravotní péče o dítě a s ní spojená tělesná výchova, která sledovala 

zlepšení zdravotního stavu dítěte. 

 

Přestože pokusné školy vycházely v podstatě ze stejných teoretických východisek  

a sledovaly podobné cíle, měly přesto všechny svůj jedinečný rys. Všechny tyto pokusné 

školy označil Stanislav Vrána ve své knize „Základy nové školy“ (1946)  

za individualistické a ojedinělé nejen proto, že byly závislé na učitelských individualitách,  

s nimiž pokusné školy začínaly a končily, ale také proto, že byly jedinečné i svým pojetím  

a realizací. 
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Každý pokus měl buď vlastní program (Pokusná pracovní škola v Holešovicích, Volná škola 

práce na Kladně, Dům dětství v Krnsku) nebo alespoň vlastní přístup k realizaci již 

zmíněných východisek. (F. Bakule, A. Bartoš, F. Mužík). 

 

Změna cílů, obsahů a metod byla podmíněna i tím, jaké dítě bylo předmětem výchovy  

a vzdělávání. Jiné cíle a metody měli F. Bakule a A. Bartoš v Jedličkově ústavu (děti 

hendikepované) než učitelé pokusné školy holešovické, kladenské. (Práce s dětmi tvořící 

„normální“ populaci). 

 

Pokusné školy dvacátých let lze rozdělit na dvě skupiny. Na pokusné školy ve vlastním slova 

smyslu a na školy uměleckého charakteru. Resperesentantem první skupiny je např. škola 

v Holešovicích, zatímco druhá skupina je tvořena školami B. Hrejsové, F. Bakuleho,  

A. Bartoše, F. Mužíka, M. Kühnelové (Dům dětství v Krnsku). 

 

 

 

 

POKUSNÉ ŠKOLY 20 LET (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POKUSY O REFORMU 

ŠKOLSTVÍ PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE)  

 

První pokusnou školou dvacátých let byla škola Boženy Hrejsové vybudovaná ve Strážnici 

spolu s Pavlem Sulou. Všechna výchova byla vedena Úlehlovou ideou svobody dítěte. 

 

Podobný byl pokus Františka Bakule a Františka Mužíka. F. Bakule byl vyznavačem zásady, 

že dítě se má vyvíjet ze svých vnitřních sil, pokud možno bez větších vychovatelových 

zásahů. F. Bakule zavrhoval vynucovanou kázeň, zavrhoval osnovy učiva, zavrhoval celý 

tradiční školský systém. Také František Mužík byl rozhodným vyznavačem svobody dítěte. 

 

 

Po první světové válce v roce 1920 byl zřízen Dům dětství v Horním Krnsku pro legionářské 

sirotky. Jeho vedením byli pověřeni pedagogové – Ladislav Havránek, Ladislav Švarc  

a Ferdinand Krch. Výchova zde byla rozvíjena na předpokladu, že dítě je od přírody dobré  
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a že se mu má poskytnout co možná přirozené prostředí, aby se mohlo vyvinout v mravní 

osobnost. Důraz kladli na výchovu tělesnou a tělesnou práci a zejména na mravní růst. 

Výchova byla uskutečňována také prostřednictvím umění, literatury a kresbou. 

 

V roce 1921 založila Marie Kühnelová při dívčí škola U studánky v Praze pokusnou třídu. 

Její vlastní pokus byl založen na úsilí uvolnění síly, schopnosti a krásy dětské duše. 

Zdůrazňovala tělesnou výchovu, čistotu, pořádek, slušnost a úslužnost.  

 

Pokus Josefa Bartoně byl uskutečňován v letech 1910 až 1925, kdy byl ředitelem dívčí 

měšťanské školy na brněnském předměstí Husovicích. Po celou tu dobu se pokoušel sám  

se svým učitelským sborem o nové způsoby výchovy a vyučování. Ponechal organizaci 

školy v celku nezměněnu a snažil se ji naplnit novým obsahem a novým duchem doby. 

Stejně jako ostatní pokusníci i on byl vyznavačem svobody dítěte a přirozeného vývoje 

dítěte. 

 

Reprezentanty druhé skupiny byly pokusné školy v Praze Holešovicích a Kladně. Pokusnou 

školu v Praze Holešovicích založili v roce 1922 Jaroslav Sedlák a Karel Žitný. Tento pokus 

se vyznačoval pevným a podrobným plánem. Jeho autoři vycházeli především ze zkušeností 

a z pedagogické praxe. Přijímali do své školy bez výběru děti z chudého pražského 

předměstí a vedle vyučování zdůrazňovali výchovu více, než tomu bylo doposud. Především 

velmi silně vystupoval sociální prvek výchovy. 

 

Kladenská pokusná škola vznikla na návrh Františka Náprstka v roce 1919, jako Volná 

socialistická škola práce na Kladně. Zakladateli této pokusné školy byli František Náprstek  

a Čeněk Janout. Její cíle publikoval F. Náprstek ve své publikaci „Chceme Socialistické 

školství v Československé republice“, která vyšla v roce 1920 v Praze. Na škole F. Náprstka 

se uplatnili další levicově orientovaní učitelé, kterými byli například Jan Hostáň,  

 

Prokop Koudelka, Václav Klabík a Václav Pekárek. O kladenské škole referoval F. Náprstek  

na „Prvním sjezdu československého učitelstva a přátel školství“ v roce 1920. 
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Po roce své existence musela tato pokusná škola vynechat ze svého názvu socialistická  

a pokračovala jako soukromá pokusná škola Volná škola práce ve své práci až do roku 1933, 

kdy byla oficiálně zrušena. 

 

Tyto dvě skupiny pokusných, jinak individualistické pokusné školy, spojovalo, bez ohledu 

na program, také to, že ani k jediné z těchto škol nedaly popud školní úřady nebo učitelská 

veřejnost. Všechny vznikly z iniciativy nadšených učitelů, kteří z vnitřního přesvědčení  

a osobní touhy po zdokonalení školství u nás, se odhodlali k uskutečnění úkolu,  

který si vytyčili. Nikdy se nevzdali své práce, i když museli překonávat nemalé nesnáze, 

bojovat s nedůvěrou, s nepochopením úřadů, nedostatkem peněz a v neposlední míře  

i s nezájmem rodičů. 

 

Svým žákům nevěnovali jen dobu školního vyučování, ale i svůj volný čas. Pokud budeme 

hodnotit tyto pokusy, nelze nesouhlasit se slovy Stanislava Vrány, který napsal, že teprve 

pokusem bylo dokázáno, co ze zkoušených pedagogických idejí bylo životné a co se musí 

zachovat pro budoucnost a co bylo života neschopné a co se muselo pominout nebo zcela  

odstranit.
2) 

 

Tedy jinými slovy, v pokusech byly obsaženy i ideály, které ještě nebyly realizovatelné,  

i když o jejich realizaci pokusníci usilovali, ale doba toto uskutečnění neumožnila nebo 

dokonce i znemožnila. 

 

První desetiletí po první světové válce bylo charakterizováno vznikem a poměrně brzkým 

zánikem individualistických pokusů. Řada z nich byla velmi kvalitními pokusy, které při 

příznivých podmínkách by byly životaschopné. Sami pokusníci svůj neúspěch viděli v tom, 

že přílišný radikalismus nevede jednoznačně k cíli. Reformu školství neviděli v kopírování  

různých cizích směrů, ale v národní tradici a na tu pak navazovat nové poznatky 

z pedagogiky, filozofie a psychologie. 

 

Pokusnictvím 20. let zůstala téměř nedotčena škola měšťanská až na onu malou výjimku 

měšťanské třídy jako součást Školy práce na Kladně a dívčí škola Josefa Bartoně 

v Husovicích. 
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Rovněž didaktická stránka pokusných škol nebyla dotčena (výuka probíhala podle platných 

osnov a byly zachovány všechny učební předměty). Zajímavou stránkou pokusů byl výzkum 

dětí, zaměřený sociologicky, psychologicky a didakticky. 

 

Z oblasti vnitřní práce školy je významná především myšlenka odstranění strachu ze školy, 

pojetí školy jako namáhavého, ale účelného hledání a nalézání. 

 

Nastupující 30. léta znamenaly určitý výrazný pokrok proti individualistickým pokusům. Byl 

to již program, a to nejen pedagogický, ale výrazně i politické povahy. Nešlo pouze  

o realizaci idejí „svobody dítěte“, ale o program přeměny školské soustavy jako celku,  

o přeměnu vnitřní struktury školy.   

 

Pedagogické hnutí 30. let hnutí za jednotnou školu, směřovalo k sjednocení výběrové nižší 

střední školy se školou obecně povinnou, školou měšťanskou. Hnutí usilovalo také o spojení 

všech druhů všeobecně vzdělávacích středních škol v jedinou studijní školu, která by byla  

ve vyšších ročnících diferencovaná. 

 

I když, jednotná škola jako taková nebyla vytvořena, přesto mnoho z těchto snah a úsilí 

přetrvalo jako trvalý odkaz až do současné a nedávno minulé doby. 

 

O tomto problému budou pojednávat další kapitoly. 
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II.  K A P I T O L A 

 

MYŠLENKY JEDNOTNÉ ŠKOLY TŘICÁTÝCH LET  

(KONCEPCE JEDNOTNÉ ŠKOLY II. STUPNĚ VÁCLAVA PŘÍHODY) 

 

Konec 20. let byl obdobím hodnocení prvního desetiletí trvání samostatnosti Československé 

republiky, a tedy i příležitost pro školské pracovníky, učitele a veřejnost k bilancování 

výsledků snah o školskou reformu, proklamovanou různými společenskými organizacemi  

od počátku 20 let. 

 

František Mašek byl pověřen tehdejším ministrem školství a národní osvěty, sociálním 

demokratem R. Bechyněm vypracováním návrhu na reformu nižší střední školy. Podle 

Maškova návrhu měla být vytvořena tříletá nižší střední škola, v níž by se učilo stejným 

předmětům jako na škole měšťanské. Vyšší střední školu návrh zřizoval pětiletou. Její první 

třídy by odpovídaly dosavadnímu gymnáziu nebo reálce, pátá, nepovinná by byla rozčleněna 

do pěti sekcí podle směru budoucího studia na vysoké škole. 

 

Protože se objevila celá řada námitek, zřídilo ministerstvo školství komisi, jejímž předsedou 

se stal profesor Bydžovský. Komise měla vypracovat definitivní znění návrhu. Komise 

připravila návrh, který počítal se čtyřletým, společným základem s povinnou němčinou nebo 

maďarštinou pro české a slovenské školy, s povinným státním jazykem pro školy národních 

menšin a s francouzštinou nebo angličtinou od třetí třídy. Na tento základ měly být připojeny 

tři další třídy, gymnazijní nebo reálné. 

 

Komise také navrhla zvláštní typ klasický, s řečtinou od druhé třídy a s latinou od páté třídy 

a typ slovanský se dvěma slovanskými jazyky. Oba návrhy, jak Maškův i Bydžovského 

počítaly se souběžností vzdělávacích obsahů nižší střední školy a školy měšťanské, což mělo 

umožnit přístup žáků a v budoucnosti to mohlo umožnit i splynutí obou typů škol. Ovšem 

k parlamentnímu projednávání návrhů vůbec nedošlo, pouze se přikročilo k postupnému  
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uskutečňování zásad návrhu. Zejména byl zaveden tzv. společný základ gymnázií a reálných 

gymnázií. Přestože nedošlo k uskutečnění plánu, přece byl návrh významný tím, že  opět se 

dostávají do popředí problémy, jejichž řešení, i když na čas odložené, byly přece jen 

naléhavé. V době nastupujících třicátých let přežívala stále podoba předválečné struktury 

rakouského školství. 

 

Do konce 20. let nebyla vyřešena otázka vysokoškolského vzdělání učitelů obecných  

a měšťanských škol a v praxi se kromě několika individuálních pokusů v oblasti obecného 

školství neprojevila žádná konkrétní změna. Jako zhodnocení celého období prvního 

desetiletí snah o uskutečnění školské reformy a vysokoškolského vzdělání učitelů se objevila 

malá brožura s názvem „Revize pokrokových ideálů v národní škole“, jejímž autorem byl 

sociální demokrat a univerzitní profesor Emanuel Rádl. V této své brožuře vyjádřil Emanuel 

Rádl své zklamání a ze svého pohledu hodnotil celou tuto etapu jako zcela neúspěšnou. 

 

Do této beznaděje vnesl novou naději nejen ve smyslu požadavku na vysokoškolské vzdělání 

učitelů obecných a měšťanských škol, ale i na očekávanou školskou reformu,  

Václav Příhoda, docent Univerzity Karlovy. 

 

Václav Příhoda měl zcela nové poznatky o americké pedagogice a organizaci školství  

ze svých pobytů v USA, které chtěl v Československu uplatnit. Poprvé odjel do USA v roce 

1922 a působil zde jako učitel na střední škole a současně studoval na univerzitě, zejména 

experimentální metody v psychologii a pedagogice. 

 

Po návratu působil na kladenské reálce a jako nově habilitovaný docent Univerzity Karlovy 

se rozhodl opět odjet do USA. Za svého druhého pobytu studoval u dvou vynikajících 

amerických pedagogů a psychologů L. E. Thornika a J. Deweye. Tato studia zformulovala 

V. Příhodu do podoby vědeckého pracovníka s exaktním přístupem k pedagogickým  

a psychologickým problémům. 

 

V. Příhoda především preferoval hlavní rys americké pedagogiky – praxi. Je ovšem nutné 

říci, že V. Příhoda nepřejímal mechanicky americké názory, ale snažil se je tvořivě využít 

pro potřeby české pedagogiky, pro vytvoření své vlastní koncepce. 
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Během roku 1927, a to právě zásluhou Příhodova vystoupení, se postupně vyjasňovala 

představa obsahu a organizace jednotné školy. Hnutí za jednotou školu, které od počátku  

20. století zachvátilo celý kulturní svět, se s novou silou rozhořelo v období bilance 

desetiletého trvání republiky. Hlavními stoupenci reformy školství ve smyslu jednotné školy  

byli, vedle V. Příhody, učitelé seskupeni v levicově orientovaném Socialistickém sdružení 

učitelském (SSU). 

 

Na jaře 1928 se z lipských pedagogických dnů vrátil učitel František Rajtr se zprávami  

o smyslu a cílech jednotné školy, která se stala předmětem lipského setkání pedagogů. 

 

Pod tímto vlivem byla při ústředí pražských učitelů, v červnu 1928, vytvořena Reformní 

komise, v níž učitelé O. Pacák, B. Kádner, L. Hanus a další stanovili jako hlavní směrnici 

pro reformu pražského školství školu jednotnou. Komise také iniciovala diskusi  

o obsahovém a organizačním zabezpečení jednotné školy. 

 

V. Příhoda zasáhl do diskuse článkem uveřejněným v časopise „Školské reformy“ (1928) 

s názvem „Jednotná škola. Její možnosti dnes a zítra“. V. Příhoda ve svém článku zmínil 

stručný historický přehled o jednotné škole a vysvětlil podstatu svých vlastních představ  

o jednotné, vnitřně diferencované škole. 

 

Diskuse o jednotné škole probíhala celý podzim 1928 a zapojila se do ní celá řada učitelů 

 i odborníků z téměř všech vědních disciplín. 

 

Ve zmíněné Reformní komisi při ŠVSP, pod vedením pokrokových učitelů L. Koubka 

a L. Hanuse, se soustředili další přívrženci myšlenky jednotné školy, kteří pak pod ideovým 

vedením V. Příhody v seminářích ŠVSP (Škola vysokých studií pedagogických, o které  

se zmíním později) působili na učitele z celé republiky. 

 

Diskuse okolo plánu jednotné školy vyvrcholila během Prvního pedagogického týdne, který 

se konal od 27. října 1928 do 4. listopadu 1928 na oslavu desetiletí samostatné republiky, 

pořádaný Československou obcí učitelskou.
3)
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Na cestě uskutečňování reformy školství a vysokoškolského vzdělání učitelů, které tento 

sjezd mimo jiné také nadhodil, sehrál tento sjezd svou určitou roli. Především byl pozván 

ministr školství a osvěty, který se přihlásil k jednotné škole jako programu Československé 

republiky. 

 

Rovněž učitelé, kteří se scházeli na pracovních schůzkách, vyjadřovali ve svých projevech 

nutnost vytvoření jednotné diferencované školy a uskutečnění vysokoškolského vzdělání 

učitelů obecných a měšťanských škol. Sjezd vyvrcholil manifestační schůzi 1. listopadu,  

na které byli přítomni všichni účastníci sjezdu, ale také byli pozváni abiturienti škol 

vysokých studií pedagogických. Tito abiturienti byli především zástupci nastupující mladé 

učitelské generace ovlivněné pokrokovými myšlenkami a plni touhy a odhodláni změnit 

dosavadní stav věcí a prosadit školskou reformu. (Škola vysokých studií pedagogických byla 

řízena kuratoriem ŠVSP, ve které byli většinou přítomni členové Socialistického sdružení 

učitelského, tedy zásadní stoupenci školské reformy, což v praxi znamenalo velký prostor 

pro politické ovlivňování mladých, budoucích učitelů. Odtud také vyšly podněty 

k pedagogickému pokusnictví, k reformě školství a učitelského vzdělání).  

Na této manifestační schůzi byla přijata rezoluce o jednotné, povinné, diferencované škole  

pro všechnu školní mládež do 15 let a dále rezoluce o vysokoškolském vzdělání učitelů. 

 

Účastníky schůze byli i zástupci pedagogických institutů z Lipska, Drážďan a Vídně.  

Na tomto zasedání zaznělo rozhodnutí změnit dosavadní stav věcí a odhodlání k provedení 

důsledné reformy našeho školství. Pracovní schůze byly uzavřeny manifestační schůzí 

rodičů pro školskou reformu. 

 

Ve dnech, kdy se konal Pedagogický týden, zasedala Československá obec učitelská  

a Říšský svaz učitelstva československého, které přijaly rezoluci téhož obsahu jako účastníci  

Pedagogického týdne. Také Svaz československého učitelstva se 2. listopadu připojil 

k zastáncům reformy veškerého školství a vzdělání učitelstva. 

 

Po prohlášení velkých učitelských organizací připojovaly se i další složky hnutí za reformu 

s řadou rezolucí. Byly to Zemské učitelské spolky v Čechách a na Moravě., Ústřední spolek 

českých učitelů ve Slezsku v únoru 1929 a mnoho dalších. 
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Můžeme říci, že se Pedagogický týden stal novým mezníkem ve snažení československého 

učitelstva a novou etapou k nové škole, a to především díky myšlence jednotné školy, která 

ve své pedagogické a sociální dimenzi byla základní ideou celého hnutí za reformu školství  

v první republice. Odtud lze pak navázat v analýze dalších let a koncepcí, protože šlo  

o podrobnější, především pedagogické rozpracování této ideje. 

 

Nyní si dovolím ohlédnutí poněkud zpátky, protože je to nezbytné pro poskládání mozaiky 

cesty k jednotné škole II. stupně. 

 

Ve svých úvahách se ještě musím vrátit do doby před konáním Pedagogického týdne. V této 

době totiž vyšel článek V. Příhody v „Národním osvobození“, v příloze „Výchova a škola“ 

ze dne 24. 10. 1928. V. Příhoda v něm uveřejnil svůj plán jednotné vnitřně diferencované 

školy II. stupně pod názvem „Jednota a diferenciace ve školství“. V. Příhoda v něm oživil 

své návrhy,  které  zveřejnil  v knize  „Psychologický výběr ve výchově“,  kterou  napsal  

počátkem dvacátých let a v níž poprvé uvedl svůj vlastní projekt, tzv. komenia (představující 

jednotné školy II. stupně), která by sjednotila měšťanskou školu s nižším gymnáziem tak, 

aby nebylo bráněno nadaným dětem v dalším studiu. 

 

Podobnými úvahami se V. Příhoda zabýval již ve zmíněném článku, který vyšel v časopise 

„Školské reformy“ s názvem „Jednotná škola a její možnosti dnes a zítra“, kde řešil  

V. Příhoda stránku organizační jednotné školy II. stupně. Z toho lze usoudit, že V. Příhoda 

již měl jasnou představu o koncepci reformy školství, s níž pak vystoupil na pedagogickém 

týdnu. 

 

Teď zpět k pedagogickému týdnu. Během jeho konání zde vystoupila celá řada odborníků 

z oblasti pedagogiky se svými referáty. Kromě O. Chlupa, O. Kádnera a dalších vystoupil  

se svým příspěvkem i Václav Příhoda. 

 

V. Příhoda sjezdovým účastníkům vysvětlil plán budoucí jednotné vnitřně diferencované 

školy II. stupně, která by co nejlépe využívala nadání mládeže. Příhodův plán vzbudil 

oprávněnou pozornost veřejnosti. 
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Podporu Příhodova plánu vyjádřila nejen celá řada významných osobností politického  

a kulturního života, ale i pražští rodiče na svých početných schůzích. 

 

První pedagogický týden znovu aktivizoval učitelstvo k prosazení celkového plánu reformy 

školství v Československu. Zájem a nadšení učitelů, ale i veřejnosti, pomohlo realizovat 

pokus reformy školství v šíři pro naše země neobvyklé. 

 

Velký vliv na tom měla především jasná koncepce plánu Václava Příhody. Vytvořením první 

koncepce návrhu na reformu školství V. Příhody byla dána reformnímu hnutí zcela nová 

dimenze. 

 

 

 

PŘÍHODŮV PLÁN JEDNOTNÉ, VNITŘNĚ DIFERENCOVANÉ ŠKOLY 

 

Příhodovu koncepci reformy školství tvořila jediná, jednotná škola II. stupně, na níž by měli 

všichni stejnou příležitost ke vzdělání, na které by stačili svým nadáním. Proto musela 

navrhovaná škola být vnitřně diferencovaná, aby všichni žáci, i ti méně nadaní, dostali 

vzdělání patřičné úrovně odpovídající jejich možnostem. 

 

Aby se vyhovělo individuálním rozdílům mezi žáky, navrhoval V. Příhoda zřízení větví, 

větve měšťanské, reálné a gymnaziální s možností přestupu žáka podle potřeb a možností  

na konci semestru na jinou větev. (Otázka diferenciace je jednou z nejožehavější  

a nejsložitější otázkou dodnes a existuje celá řada diskusí na toto téma s nejistými 

výsledky.). 

 

Pro realizaci této koncepce navrhl V. Příhoda i administrativní změny, které měly zajistit 

celkovou pružnost školské soustavy. Tyto změny obsahovaly zrušení školního roku jako 

časové jednotky a zavedení semestrového systému, který by lépe umožnil žákovi studium 

podle schopností, zájmu a potřeb. 
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V. Příhoda zrušil postup žáků podle tříd a stanovil postup podle předmětů. Tímto by žáci 

nemuseli kvůli neprospěchu v jednom předmětu opakovat celý rok i další předměty,  

ve kterých uspěli, což by jinak brzdilo jejich další rozvoj. Žák by měl opakovat 

v následujícím semestru jen tu látku, kterou nezvládl. Koncentraci vyučovací látky 

v jednotlivých semestrech stanovil V. Příhoda podle potřeb žáků. Některé předměty časově 

omezil, aby na jiné připadlo více času. Redukované předměty chtěl doplnit v dalších 

semestrech.  

 

Další zásada byla již zmíněná diferenciace. Jedna z nejpodstatnějších otázek této koncepce 

V. Příhody a také nejvíce diskutovaná, která se vine jako červená niť po cestě vedoucí 

k jednotné škole II. stupně. 

 

Z dalších bodů této koncepce V. Příhody byla koncentrace učiva, selektivní soustava, která 

spočívala v možnosti určitého výběru předmětů žákem, výběr podle vlastních vloh  

a praktických cílů. 

 

Návrh prodloužil školní rok na osm učebních jednotek, čímž mělo být dosaženo větší 

volnosti ve výběru předmětů a usnadnění sestavení rozvrhu. Personální otázku řešil  

V. Příhoda ve své koncepci návrhem, že by zpočátku na této jednotné škole II. stupně 

vyučovali učitelé s kvalifikací jak pro školy měšťanské, tak pro školy nižší střední. 

Postupem času by se kvalifikace měla sjednotit. Osnovy využívá V. Příhoda nejprve 

upravené pro školy měšťanské i pro nižší střední školy. Totéž se týkalo učebnic. 

V Příhodově koncepci byla navržena koedukace, která by usnadnila novou organizaci tím,  

že by se škola zvětšila, což by umožnilo snadnější diferenciaci. Vedle učebních předmětů 

zařadil V. Příhoda do rozvrhu i hodiny práce v knihovně, hry apod. 

 

V takovém uspořádání rozvrhu viděl V. Příhoda možnost věnovat více pozornosti každému 

žákovi i mimo vyučování. (Pokud se týče osnov, V. Příhoda pomýšlel na sestavení nových 

osnov, na nichž se mělo začít pracovat po prvních zkušenostech z realizace reformy, stejně 

jako na obsahu učebnic).  
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Škola jednotná, druhého stupně měla být vytvořena sloučením měšťanské školy s nižší 

střední školou a vytvoření příslušných větví. (V této větě je vlastně vyjádřena základní 

myšlenka k vytvoření jednotného školství). 

 

Navrhovaná školská soustava obsahovala tyto stupně škol: 

1. škola úrovní (pro žáky od 6 let do 8 let), 

2. škola obecná tříletá (škola I. stupně), 

3. škola čtyřletá (škola II. stupně, Komenium), 

4. škola čtyřletá (škola III. stupně, Atheneum), 

5. škola vysoká.
4)

 

 

Toto byla ve stručnosti navrhovaná koncepce V. Příhody. Jejím uveřejněním se stala otázka 

školské reformy naléhavější a naléhavější. Zejména v zimním období roku 1929 se velmi 

silně diskutovalo o možnostech a nutnosti reformy, že i Ministerstvo školství a národní 

osvěty muselo zaujmout k návrhu na jednotnou diferencovanou školu vlastní stanovisko. 

 

Je nutné ovšem k těmto událostem a snaze o prosazení reformy školství Václavem Příhodou 

říci, že se vše odehrávalo na pozadí velké krize světové ekonomiky, která propukla právě 

v roce 1929 krachem newyorské burzy, a ta dále sílila a zachvacovala celý svět v dalších 

letech. To se muselo odrazit i na prosazování a uskutečňování reformy školství. Nedostávalo 

se finanční podpory reformy a proto i snahy o podporu uvedení těchto snah do života  

za nastalé situace ustupovaly do pozadí.  

Prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti znamenalo odliv vlny sociálního nadšení. 
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ANKETA MŠANO 1929 

 

Tehdejší nový ministr školství A. Štefánek (mimo jiné také stoupenec jednotné vnitřně 

diferencované školy) se rozhodl svolat na duben 1929 anketu odborníků, která měla  

za neúčasti O. Chlupa a V. Příhody projednat stanovisko k reformnímu návrhu a jeho 

jednotlivým problémům, ovšem jen na úrovni řešení jejich vnějších problémů, vnější 

organizace. V anketě byly opomenuty problémy vnitřní pedagogické práce na školách.  

O anketě vydalo ministerstvo obsáhlou  zprávu.
5)

  

 

Ankety se zúčastnilo 148 účastníků z řad profesorů a učitelů všech typů škol, poslanci, 

zástupci průmyslu a obchodu, lékaři apod. Předsedou ankety byl sám ministr školství 

Antonín Štefánek. Jak jsem se již zmínila, anketa se zabývala především otázkami 

organizace školství. 

 

Řešila se široká paleta problémů, ke kterým patřil i problém školské reformy ve smyslu 

jednotné školy. Anketa nemohla sama o sobě vyřešit tento zásadní problém našeho školství, 

protože ještě neuzrála politická situace ve státě, ale alespoň vytvořila podmínky, ve kterých 

byly koncentrovaně vyjádřeny základní problémy, které trápily prvorepublikové školství. 

 

Anketa probíhala formou diskusí a je třeba alespoň zmínit ty, kteří se ve svých příspěvcích 

postavili za jednotnou školu, vnitřně diferencovanou. 

 

Byl to ředitel dívčí reálky Alois Vaňura, kterým jménem Pedagogické jednoty“ doporučil 

návrh o jednotné diferencované škole, dále to pak byli odborný učitel Ladislav Hanus, 

odborný učitel Ladislav Horák, okresní školní inspektor Norbert Černý, poslanec Národního 

shromáždění Vojta Beneš a především odborný učitel Stanislav Vrána a dále učitelé  

Jan Uher, Ladislav Hanus a Františka Palmínková, to znamená, že pouze 5,4 % bylo pro 

jednotnou diferencovanou školu. 

 

Stanislav Vrána přednesl referát o jednotné diferencované škole ve smyslu původního 

Příhodova návrhu z roku 1928 na základě statistických údajů. 
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Závěr ankety nebyl jednoznačný. Většina účastníků se vyslovila proti jednotné vnitřně 

diferencované škole. (Viz příloha, kde jsou uvedena jména účastníků ankety a její program). 

Avšak řada odpůrců připustila nutnost vyzkoušet organizaci jednotné školy v praxi, a to za 

různých podmínek a v různém prostředí. Celkově anketa potvrdila význam reformy školství 

a reformy učitelského vzdělání. 

 

Ankety se však neúčastnil V. Příhoda, hlavní autor a iniciátor nové koncepce reformy 

školství, což nepřispělo k solidnosti ankety, a další slabou stránkou ankety bylo, že se 

zaměřila pouze na vnější organizaci školy, zatímco vnitřní pedagogické problémy byly zcela 

opomenuty. Výsledkem ankety byla tedy jen rozsáhlá zpráva s již zmíněným nejednotným 

závěrem. 

 

Na tento problém upozorňuji proto, že ani vnější strukturu školy nelze změnit bez 

současného provedení změn vnitřních. Toto platilo tehdy a platí to i dnes, kdy jako příklad 

lze uvést vedení sporů o zrušení víceletých gymnázií. 

 

Anketa ale na druhé straně způsobila, že MŠANO povolilo pro příští školní rok 1929/1930 

několik pokusných škol podle plánu jednotné diferencované školy II. stupně.  

 

V průběhu událostí roku 1929 je také nutné zmínit ještě jednu důležitou událost, která se 

zapojila do realizace reformních škol. Byla to činnost tzv. Reformní komise, která byla 

zřízena při ŠVSP již v roce 1929. Tato Komise zahájila již v roce svého zřízení přípravné 

práce pro zajištění uskutečnění reformy školství podle plánu jednotné vnitřně diferencované 

školy. 

 

Činnost Komise spočívala v organizování četných seminářů ŠVSP, porad v sekcích podle 

jednotlivých předmětů a sjezdů posluchačů kurzů ŠVSP z celé republiky. Tímto byla 

vytvořena široká základna organizačně a vědomostně připravených učitelů a pedagogických 

pracovníků, kteří mohli zahájit práci na reformních školách, jejichž otevření se plánovalo 

na září r. 1929. (I po zahájení činnosti reformních a pokusných škol tyto semináře nezanikly, 

ale naopak pokračovaly po celá třicátá léta. Sloužily k vyměňování zkušeností a názorů 
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učitelů reformních škol). Do čela této Komise byl zvolen Václav Příhoda. Ten se obklopil 

celou řadou spolupracovníků, z nichž celá řada byla absolventy ŠVSP.  

 

Na jaře r. 1929 byly podány Ministerstvu školství žádosti o povolení reformních škol 

v Praze, Zlíně a Humpolci. Školy byly v srpnu r. 1929 povoleny jako pokusné reformní 

školy obecné a pokusné, diferencované školy měšťanské, školy druhého stupně, které začaly 

pracovat od 1. září 1929 podle plánu vypracované Reformní komisí. 

 

Školy, které ministerstvo schválilo jako pokusné diferencované školy měšťanské, nedostaly 

oprávnění, aby nadaní žáci z větve gymnaziální a reálné mohli přestupovat bez zkoušek  

na vyšší střední školu. 

 

Tím byla organizace a rozvoj jednotné školy druhého stupně podlomeny ve svém základě. 

Vlastně byly tak povoleny pokusy, které nemohly prokázat funkčnost oné základní ideje 

jednotné, vnitřně diferencované školy.  

 

Žáci, kteří chtěli studovat na vyšší střední škole, odcházeli a vstupovali raději hned  

do prvních ročníků tehdy normálních středních škol. Povolené pokusné školy nezahrnovaly 

v sobě funkci měšťanské a nižší střední školy, jak bylo zamýšleno v plánu, ale pouze školy 

měšťanské. Anketa však měla jeden pozitivní dopad, a to, že opět roznítila zájem o školskou 

reformu. 

 

O tom svědčila celá řada článků, které vycházely v tehdejším odborném tisku. Především 

tyto články reagovaly na průběh a výsledky ankety. Jedním ze článků, který odsoudil průběh 

a organizaci ankety se objevil ve „Školských reformách“ pod signaturou M. S.  

 

Autor článku postrádal porady, které měly předcházet anketě a které by se měly zabývat 

filozofickými, psychologickými, pedagogickými a hospodářskými předpoklady školství  

a výchovy. M. S. vyčítal anketě, že pro záplavu mnoha věcí se vytratilo to hlavní, objekt 

výchovy dítěte. Za velkou chybu považoval autor, že nebyli pozváni ti, kdož školskou 

reformu přizpůsobují požadavkům nové pedagogické vědě, že anketa opominula 

sociologickou otázku, že se nejednalo o společenských předpokladech výchovy, o nutné péči 
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o dítě, o zlepšení rodinného prostředí. Největší chybou bylo podle pisatele, že v anketě 

nebyla dána možnost, aby mluvili profesoři pedagogiky. Pokud dostali prostor, tak byl velice 

malý a nevýrazný.
6)

 

 

Není možné nesouhlasit s pisatelem onoho článku. Protože skutečně v celé anketě nebyl dán 

výrazný prostor odborníkům, nehledě na to, že dva z nejvýznamnějších pedagogů té doby 

nebyli vůbec pozváni. 

 

Anketou se zabýval také článek uveřejněný v „Tvořivé škole“, který uveřejnil pedagog  

a publicista Richard Rosa. Ten se vyjádřil k bilanci ankety tím, že podle jeho názoru je to 

spíše poučením, jak je společnost zasažena přítomnou politickou krizí, než slibným 

předpokladem nové etapy řešení naléhavé otázky, jakou školská reforma je.
7)

 

 

Ponechám na čtenáři, zda bude se mnou souhlasit, či ne. Ale podle mého názoru anketa 

skutečně již od svého počátku nebyla schopna změnit stav věcí. A možná dokonce, že anketa 

byla realizována proto, aby prokázala rozporuplnost názorů a koncepci. Ministerstvo se ji 

rozhodlo zorganizovat místo toho, aby vynaložila úsilí na provedení reformy! 

 

Možná není až tak překvapivý odpor účastníků ankety k reformě školství, protože vše nové 

vyžaduje boj a překonávání překážek, což je aktuální v každé době, ale sama organizace 

ankety. R. Rosa o tom sám napsal ve svém článku, že návrh reformy byl diskutován lidmi, 

kteří nevidí, že nové snahy směřují k vytvoření nového spravedlivějšího a lidštějšího 

světového řádu, lidé, kteří neustále spočívají v minulosti.
8)

 

 

V podstatě můžeme říci, že anketa měla z hlediska ministerstva odvést pozornost od oné 

zásadní otázky jednotné školy. Proto tyto školy byly povoleny jen jako školy měšťanské. 

 

Ještě jednou se vrátím k Richardu Rosovi. Ten uzavřel svůj článek tím, že je nutné zvrátit 

dosavadní úsporný systém ve školství, pokud nechce stát, aby jeho úroveň klesla na rovinu 

nekulturního národa.
9)
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To byly argumenty představující základní názorový vzorek provázející anketu MŠANO. 

Výsledky ankety nebyly zrovna radostné (a ani nemohly být s tímto programem a s těmito 

účastníky). Povolené školy pokusné na rok 1929/1930, jak jsem se již jednou zmínila, 

nezahrnovaly v sobě funkci měšťanské a nižší školy střední, ale pouze jim byla ponechána 

funkce školy měšťanské. Ani již zmíněný model školské soustavy Václava Příhody nebyl 

realizován. 

 

V praxi byla zřízena pouze školy prvního a druhého stupně (škola obecná, tříletá, škola 

druhého stupně tzv. Komenium). Plánovaná škola třetího stupně (Athenum) nebyla zřízena. 

(Proto také absolventi Komenia odcházeli v roce 1933 bez možnosti pokračovat ve studiu 

 na škole třetího stupně). 

 

Athenum bylo zřízeno až z podnětu Kuratoria ŠVSP v Praze v červnu r. 1934. Athenum bylo 

povolené výnosem zemské školní rady jako soukromá pokusná škola třetího stupně a bylo 

umístěno v budově pokusné měšťanské školy v Praze – Nuslích. 

 

Podle organizačního plánu byli do Athenea přijímáni žáci ze čtvrtých ročníků měšťanských 

škol a komenii a ze čtvrtých tříd nižších středních škol. Podmínkou přijetí byl prospěch  

u žáků škol měšťanských a komenii velmi dobrý a u žáků nižší střední školy celkově dobrý. 

(Jednalo se vlastně jen o připojení komenii k měšťanským školám). 

 

Žáci byli zařazováni do skupin podle znalostí u zkoušek, které konali z českého jazyka, 

matematiky, němčiny, francouzštiny a latiny. Pro posuzování žáků byly zadávány testy 

inteligence. Ti, kteří nevyhověli jazykovým předpokladům, byli přijati podmínečně. 

Výsledky školní práce byly udávány v procentech a součástí byla i charakteristika žáka. 

 

Protože to byla škola soukromá, nemělo vysvědčení úřední platnost. (Teprve časem získalo 

vysvědčení veřejnou platnost). 

 

Athenum zaniklo v době okupace a po celou dobu své existence se potýkalo s problémy, 

zejména finančními. V důsledku těchto organizačních změn se žádná pokusná škola v Praze 

nestala skutečně jednotnou školou II. stupně. 
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Reformní plán Václava Příhody by však nebyl zcela úplný, kdybych se nezmínila o vnitřní 

přestavbě pokusných škol, o jejich pedagogických zásadách. (Václav Příhoda napsal několik 

programových spisů o reformě školství, z nichž nejvýznamnější se stala „Racionalizace 

školství, Funkcionální organizace školské soustavy“ (r. 1930) Ta měla své nezastupitelné 

místo v celém komplexu reformního hnutí, včetně zdroje pozdějších velice ostrých sporů  

o pojetí jednotné školy). 

 

Vnější a vnitřní cíle viděl Václav Příhoda v ideji pokroku, v jednotné škole, což představuje 

organizační ideu, ve škole pracovní, idea vyučovací. Výchovným aspektem byla škola 

společenská a politická myšlenka se odráží v požadavku skutečné demokracie a v požadavku 

sociálním. 

 

Vnitřní obsah činnosti školy Příhodova plánu je tvořen pojmy škola pracovní a škola 

společenská. Škola pracovní měla vychovávat příštího člověka v aktivní samostatnou bytost. 

Pracovní škola předpokládala splnění několika požadavků, těmito požadavky bylo zavedení 

přirozené situace a přirozené reakce, vyučovacího dynamismu. Globalizace vyučování  

a individualizaci vyučování. (V. Příhoda podrobně popsal jednotlivé problémy ve své knize 

„Ideologie nové didaktiky“ z roku 1936, kde čerpal již ze zkušeností pokusných reformních 

škol 30. let). 

 

Po stránce výchovné vedla zde snaha provést myšlenku školy společenské, proniknuté ideály 

demokratického soužití. Neizolovat třídy žáků od sebe, ale spojit je v celistvý organizační 

celek, vytvořit jakousi školskou obec, utvořit uvnitř školy prostor pro intenzivní 

individualizaci, která by byla provázena kolektivní výchovou. 

 

Příhodova škola byla jednotná, vnitřně diferencovaná. Diferenciaci chápal jako rozlišení 

žáků podle jejich schopností a zájmů. Na pokusných školách byl systém diferenciace 

dodržován. Žáci byli roztříděni do poboček tak, že v některé pobočce byli žáci nejnadanější, 

v jiné středně nadaní a v dalších pak ti nejslabší. Tím vznikly „poměrně stejnorodé třídy“, 

které měly stejné osnovy a stejný rozvrh hodin pro všechny žáky. 
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Látka byla u jednotlivých skupin odstupňována. Nadaní žáci měli učiva nejvíce a odpovídalo 

učivu nižší střední školy, středně nadaní žáci měli látku omezenou, jejich osnovy se rovnaly 

osnovám normální měšťanské školy. Nejslabší žáci se učili jen nejnutnějšímu minimu.  

Na druhé straně, aby odstranily důsledky diferenciace, se všichni žáci stýkali bez rozdílu  

ve společenských pracích, v žákovských kroužcích, při společenských shromážděních,  

při práci a sportu.  

 

Uplatňování diferenciace přinášelo s sebou i určitá nebezpečí. Na některá upozorňoval  

i Stanislav Vrána, jinak horlivý zastánce Příhodovy koncepce reformy školství, ve své knize 

„Základy nové školy“, kde říká, že by se tato diferenciace měla spíše nazývat segregací, 

protože hlavním znakem segregace je vytváření stejnorodých skupin a jejich odloučení  

od celku. Segregace skrývá podle S. Vrány, což se potvrdilo i na pokusných školách, 

zejména nebezpečí vyvyšování nadanějších žáků a nebezpečí postižení méně nadaných žáků 

komplexem méněcennosti. 

 

S. Vránu mohou podpořit i současné diferenciace, které značně necitlivě rozdělují žáky  

do tříd (oddělení) podle prospěchu. Dále S. Vrána upozornil na to, že diferenciace odkryla 

i problém sociální. Ve třídách s méně nadanými žáky se většinou ocitli ti, kteří byli z vrstev 

sociálně slabých.
10) 

 

Tedy ti, kteří naopak pro svůj rozvoj potřebují výraznější péči ve škole, protože v rodině ji 

mají nedostatečnou, případně jednostrannou. Tento stručný přehled vnitřní přestavby 

pokusných škol odkryl slabiny diferenciace (velmi diskutované a nedořešené). 

 

I když Václav Příhoda nezamýšlel diferenciaci žáků do jednotlivých poboček jako trvalou  

a neměnnou záležitost, ale naopak plánoval přeřazení žáka po jeho prospěchovém zlepšení 

do skupiny schopnějších žáků, zdají se námitky Stanislav Vrány, hlavně po zkušenostech 

v pokusných školách, být více jak oprávněné. Stále rozhodující kriterium zařazení „školský 

žákův výkon“, ne jeho zájem a schopnosti. 

 

Také ono rozdělení žáků do jednotlivých skupin podle inteligence brzdilo rozvoj motivace 

jednotlivých žáků, hlavně těch slabých, být lepší než jen průměr. (Absence vzorů, motivace 
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a soutěže). Toto nemohla nahradit a kompenzovat jen společenská setkání všech žáků a další 

společné akce. 

 

Pro úplnost Příhodovy koncepce reformy školství bych se zmínila o řízení reformních škol. 

Pro dodržování ideového záměru reformních škol a kontrolu činností pokusných škol byla 

vytvořena již zmíněna Reformní komise (1928) při ŠVSP, která se později v roce 1936 

změnila na Celostátní reformní školskou komisi. Při ní byly pro jednotlivé problémy zřízeny 

pracovní semináře pokusných škol, jejichž práce se zúčastňovali učitelé působící  

na pokusných školách, ale i teoretikové. 

 

Pro rozvoj další reformní práce a pro výměnu zkušeností učitelů z celé republiky a rovněž 

pro přiblížení výsledků širší pokusné práce se důležitým orgánem staly Celostátní 

konference učitelstva pokusných a reformních škol, které se od roku 1931 konaly pravidelně 

každý rok. Těchto konferencí bylo celkem devět a poslední se konala roku 1938 ve Zlíně. 

Kromě těchto Celostátních konferencí se každý rok konaly tzv. pedagogické týdny. 

 

Činnost pokusných a reformních škol byla sice řízena Reformní komisí, ale v praxi musely 

svoji činnost přizpůsobit rozdílným materiálním a sociálním podmínkám, ale i novým 

zkušenostem, které přinášela praxe těchto škol. Proto se pokusné a reformní školy, i když 

pracovaly na základě stejných principů, navzájem od sebe lišily ve svých výsledcích. 

 

V těchto třicátých letech se zkoušely pouze vnitřní principy reformy v rámci měšťanské 

školy a pokusné školy se musely potýkat s nedostatkem nadaných dětí, takže výsledky, 

kterých dosahovaly byly zkreslené a rodiče tam odmítali dávat své děti.  

 

Třicátá léta jsou poznamenána ještě jednou událostí, která vzbudila řadu kritik a polemik 

v tisku. Touto událostí bylo vydání „Normálních osnov pro měšťanské školy“ připravené 

komisí expertů na Ministerstvu školství a národní osvěty pod vedením V. Příhody (r. 1931). 

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 9. července 1932 byly schváleny tyto 

nové tzv. „normální osnovy pro školy měšťanské a jednoroční učební kurzy“, a to 

s postupnou platností od počátku školního roku 1933/1934. 
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Návrh nových osnov schváleny ministerstvem se lišil od původního návrhu vypracovaného 

Reformní komisí pod vedením V. Příhody. Přesto některé zásadní body týkající se reformy 

byly ponechány. (Viz příloha). V. Příhoda vydáním nových osnov pro měšťanské školy chtěl 

završit svoji koncepci jednotné, diferencované školy po stránce didaktické, jako předobrazu 

budoucí reformované školy jednotné, druhého stupně. 

 

V. Příhoda pokračoval na zpracování osnov i přesto, že nebyla realizována (ani jako pokus) 

první, rozhodující fáze reformy „vytvoření komenií“ jako typu jednotné školy propojující 

měšťanku a nižší střední školu. I to bylo zřejmě důvodem tak vášnivé diskuse kolem 

„osnov“. 

 

Vystoupením V. Příhody se svým programem přestavby a reformy školství v duchu 

jednotné, vnitřně diferencované školy II. stupně znamenalo vytvoření jasné a pokrokové 

koncepce, která byla ojedinělá ve své době, protože žádný jiný protinávrh nebo koncepce  

na přestavbu československého školství, nebyl vytvořen a pokud ano, pak se jeho znění ani 

ohlas nedochovaly v dobových spisech a článcích. 

 

Příhodova koncepce jednotné školy II. stupně vyjádřená především v jeho programovém 

spise „Racionalizace školství“, zaujímala v naší pedagogice v období mezi dvěma válkami 

významné míst. Nelze ji upřít progresivnost, zejména co se týče sjednocení různých typů 

škol a také nelze přehlédnout snahu V. Příhody, dá reformě školství teoretický základ, a to 

co možná nejpodrobnější. 

 

Tyto teze lze takto formulovat i s vědomím problematických míst v celém projektu, které 

kritizovali současníci nejen z tábora oponentů, ale i z vlastního tábora aktivních stoupenců 

V. Příhody. (Viz např. Stanislav Vrána 1888 – 1966, který byl učitelem na školách národních 

a později působil na moravském venkově na měšťanských školách a na škole pomocné,  

pro mládež vyžadující zvláštní péči v Brně. Iniciativně se zapojil do ruchu v bývalém 

Ústředním spolku jednot učitelských na Moravě, zvláště do jeho vydavatelského odboru. 

Zde také vyšly jeho Učební metody v roce 1934. Stanislav Vrána také studoval v cizině, 

především na Teachers College v New Yorku, USA. Opíral se nejen o výsledky těchto 

studií, ale také o studium experimentální psychologie a pedagogiky, konané pod vedením 
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později prvního československého Akademika z řad pedagogů, univerzitního profesora 

Otokara Chlupa, hlavně na Škole vysokých studií pedagogických v Brně. V třicátých letech 

20. století byl jeden z předních průkopníků reformních myšlenek v našem všeobecně-

vzdělávacím školství, podněcovaném univerzitním profesorem Václavem Příhodou. Později 

od roku 1929 byl ředitelem Pokusné pracovní diferencované školy ve Zlíně). 

 

Osnovy z třicátých let lze charakterizovat jako teoretické východisko reformy a pedagogiky, 

kde se odráží Příhodův positivismus. 
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OHLAS NA PŘÍHODOVU KONCEPCI JEDNOTNÉ ŠKOLY 

 

Vystoupení Václava Příhody s novou koncepcí reformy školství a její uveřejnění  

v Příhodově programovém spisu „Racionalizace školství“ a rovněž vydání „Normálních 

osnov pro školy měšťanské“ vyvolalo značný ohlas jak u odborné, tak i laické veřejnosti. 

 

Pokud si přečteme kritiky a ohlasy Příhodovy koncepce, je zřejmé, že se veřejnost rozdělila 

do dvou táborů, Jeden tábor přijal Příhodův návrh koncepce jednotné školy bez větších 

výhrad nebo zcela nadšeně, zatímco druhý tábor návrh v podstatě odmítal. Na všech 

stránkách pedagogických časopisů se objevila celá škála názorů a polemik týkajících  

se zamýšlené školské reformy, které se účastnili nejen spolupracovníci a přívrženci nebo 

odpůrci Příhodových reformních snah, ale i Václav Příhoda sám osobně. 

 

K největším kritikům Příhodova návrhu patřili především středoškolští profesoři  

(ti především z pozice stavovské cti), pedagogičtí teoretikové a univerzitní profesoři. Byli  

to především J. Hendrich, J. Uher, O. Chlup a L. Kratochvíl. 

 

Kritický postoj těchto univerzitních profesorů vycházel ze zcela jiných pozic než oněch 

středoškolských, gymnaziálních profesorů. Šlo o teoreticky fundované odborníky, kteří 

dobře znali nejen českou pedagogickou scénu, ale v podstatě vše, co se ve světě, zejména 

v reformním hnutí dělo.  

 

Jan Uher (1891 – 1942) byl ve 20. století českým pedagogem a v meziválečném období 

profesorem brněnské univerzity. Jako učitel působil na národních a měšťanských školách  

na Moravě. Studoval v Ženevě a vědecký obzor si rozšířil studiem na učitelské koleji na 

Kolumbijské univerzitě v USA. Před válkou se účastnil pedagogického reformního ruchu  

a byl předsedou Reformního pražského školství. Zachoval si samostatnost při posuzování 

některých radikálních tendencí. Jan Uher v případě osnov odmítal jejich jednostranné pojetí 

a americkou orientovanost. 
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Jan Uher polemizoval s Václavem Příhodou velmi živě a úporně. Své články uveřejňoval 

v mnohých časopisech, např. ve „Věstníku spolku jednot učitelských na Moravě“,  

v „Křesťanské revue“, „Nových školách“ a v mnoha dalších časopisech a rovněž ve svých 

přednáškách v letech 1931 až 1935. 

 

Jan Uher (i když sám byl dobrým znalcem amerického školství, viz Uhrova publikace 

„Základy amerického školství“ z roku 1931) vyčítal V. Příhodovi, že jeho návrhy  

na školskou reformu nejsou dost národní a obával se přílišné amerikanizace našeho školství. 

 

Snad právě proto, že byl skutečně dobrým znalcem amerického školství, a to nejen 

pozitivních stránek (které vyzdvihoval právě V. Příhoda), ale i řady negativních dopadů 

praxe amerického školství, byly jeho námitky zcela oprávněné a cenné pro celou školskou 

reformu. 

 

Jan Uher považoval filozofický základ Příhodovy reformy (pozitivismus a pragmatismus)  

za nevhodný pro koncipování školské reformy u nás. Také vytýkal V. Příhodovi absenci 

pevně stanoveného cíle a nesouhlasil s Příhodovým úsilím o racionalizaci školství, která mu 

připadala až příliš americká. 

 

Jan Uher se nestavěl úplně odmítavě k myšlence jednotné školy, ale měl celou řadu výhrad 

proti navrhované Příhodově úpravě, zejména argumentoval tím, že v našich reformách chybí 

uvědomělý národní a výchovný program, a celou reformu školství navrhovanou Václavem 

Příhodovou považoval J. Uher za americky orientovanou.
11)

 

 

Myslím si, že J. Uher nebyl daleko od pravdy, když připomínal přílišný amerikanismus, 

protože i v počátku reformních snah dvacátých let museli pokusníci přiznat, když hodnotili 

neúspěchy své práce, že je spíše potřeba vycházet z domácí tradice, než podléhat vnějším 

vlivům. 

 

Z tábora těch, kteří měli své pochybnosti, i když zcela neodsoudili Příhodovu koncepci, byl 

 i Josef Hendrich. 
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Josef Hendrich (1880 – 1950) byl od roku 1924 docentem a později profesorem pedagogiky 

na Karlově univerzitě a dočasně profesorem na Komenského univerzitě. V letech 1930  

až 1937 byl ředitelem bratislavské Státní pedagogické akademie. Od roku 1937 byl ředitelem 

pedagogické akademie pražské. Zabýval se pozitivismem, pragmatismem, novokantismem, 

intuicismem a absolutním spiritualismem. Sám se hlásil k idealistickému realismu. 

Spor s Václavem Příhodou se vlekl již od dvacátých let. 

 

Josef Hendrich vyjádřil svůj názor ve „Střední škole“, kde se věnoval především hodnocení 

„Racionalizace školství“ Václava Příhody. Zejména se zabýval otázkou racionalizace 

školství, která mu připomínala až příliš školský intelektualismus. J. Hendrich však neodmítá 

školskou racionalizaci, ale staví se proti všemu, co je falešné a jednostranné.
12)

. 

 

Proto přijímá Příhodovu racionalizaci nejnestranněji, protože požadavek realizace  

je potřebný.
13)

 

 

Příhodovu programovou knihu hodnotil J. Hendrich jako dílo, které zasluhuje pozornost  

pro velkou informativnost o mnohých problémech, které se týkají racionalizace jen nepřímo 

o problémech, které zasahují do pedagogického života. Dalším kladným rysem Příhodovy 

„Racionalizace školství“ byla podle J. Hendricha jeho aktuálnost, a proto ji shledal knihou 

cennou, zajímavou a čtení hodnou.
14) 

 

Své výhrady však J. Hendrich vyslovil proti racionalizaci, kterou V. Příhoda předložil. Podle 

J. Hendricha byl bez přesnějšího plánu o postupu práce a bez rozpočtu. J. Hendrich se necítil 

dostatečně poučen o plánu školské racionalizace a pokud šlo o celkovou organizaci školství, 

měl J. Hendrich také své pochybnosti a výhrady. 

 

Josef Hendrich nesouhlasil s Příhodovým pojetím všeobecného vzdělání, které V. Příhoda 

považoval za předsudek a srovnával ho se vzděláním encyklopedickým. J. Hendrich  

by souhlasil s V. Příhodou pouze v tom případě, kdyby se V. Příhoda ohradil i proti 
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encyklopedickému vzdělání, protože všeobecné vzdělání je zcela něco jiného než vzdělání 

encyklopedické.
15)

 

 

Podobně J. Hendrich nesouhlasil s Příhodou ve věci formálního vzdělání a nepovažuje celou 

věc za vyřízenou a také opatrnost vyžaduje i školská „úmrtnost“. Příhodou uvedené procento 

žáků, kteří se „ztrácí“ z primy do septimy, nezapočítává  V. Příhoda podle J. Hendricha 

procento žáků, kteří použili nižších tříd střední školy jako přípravy pro odborné školy a kteří 

nepatří mezi ztracené, respektive „školsky  zemřelé“.
16

 

 

Prokázal tak Příhodovi, podle mého názoru, jeho největší problém: nedostatečné pochopení 

problematiky školství a vzdělání u nás a přílišné zahledění do zahraničních vzorů. 

 

Josef Hendrich uzavřel své hodnocení Příhodova programového spisu s tím, že by mohl 

pokračovat ve vypočítávání detailů, kde není možné souhlasit, ale účelem bylo pouze 

poukázat, proč je potřeba mít výhrady. V. Příhoda, podle J. Hendricha, leckdy podléhá 

svému temperamentu a je s věcmi hotov dříve, než je věc hotová, že leckdy spíše přemlouvá, 

než dokazuje.
17) 

 

Josef Hendrich měl pouze dílčí poznámky, ale v podstatě nelze považovat jeho přístup 

k Příhodovu spisu za zcela negativní, a to přesto, že Příhodovi prokázal zásadní hříchy. 

 

Kritika Příhodovy koncepce nebyla jen v poloze pedagogické, ale i v poloze sociální. 

K takové kritice patřil i příspěvek, který vyšel v září ve Školských reformách“ a jeho 

autorem byl Josef Cvrček, středoškolský profesor a autor příspěvku k Dějinám řemesel  

na Moravě. 

 

Josef Cvrček nesouhlasil se zavedením diferenciace s tím, že sama o sobě prohlubuje 

sociální nerovnosti mezi dětmi. J. Cvrček oponoval s tím, že děti, které přicházejí do školy 
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z různého sociálního prostředí, nemají stejné podmínky k zdárnému vývoji svých schopností. 

A pokud tyto děti budou rozděleny v jednotné, diferencované škole podle nadání, pak 

diferenciace pro sociálně cítícího člověka bude nespravedlností vůči každému dítěti.
18)

  

 

J. Cvrček odmítl reformu měšťanské školy a také proto, že měšťanská škola má sloužit 

pouze ke zvýšení vzdělání obecného lidu a tento úkol plní podle J. Cvrčka velmi dobře.  

V jejím přiblížení ke středu nižší škole spatřoval J. Cvrček krok zpět. Také cíl reformy 

vychovávat pro život, se podle J. Cvrčka hodil spíše pro Ameriku než pro domácí 

prostředí.
19) 

 

K diferenciaci J. Cvrček uvedl, že mnohem důležitější než diferenciace podle nadání  

je diferenciace výchovná, kterou podmiňuje redukci učebných osnov, ale mezi učitelem  

a žákem nestále nepřekročitelná hradba velkého množství učební látky, kterou se učitel 

nemůže k žákům náležitě přiblížit.
20)

 

 

Pohled J. Cvrčka na prosazovanou reformu je sice veden z pozice sociální, ale argument,  

že škola měšťanská má sloužit pouze ke zvýšení vzdělání obecného lidu a redukce učebních 

osnov, již tak sociální není. J. Cvrček zcela opominul zásadu Příhodovy koncepce, a to dát 

všem dětem bez rozdílu možnost dosažení takového vzdělání, na jaké stačí svými 

schopnostmi a nadáním, dát všem dětem možnost stejného startu k tomuto vzdělání. 

 

Dalším kritikem Příhodovy koncepce reformy školství byl odborný učitel Ladislav Horák. 

Ten svůj příspěvek uveřejnil v dubnu 1931 ve „Školských reformách“. L. Horák se zabýval 

nejen Příhodovou koncepcí reformy školství, ale i „Návrhu normálních osnov“  

pro měšťanské školy“. 

 

Ladislav Horák (1874 – 1966) byl zasloužilý učitel, znalec vyučování dějepisu a nakonec 

ředitelem měšťanské školy v Praze na Starém Městě. L. Horák byl zkušený učitelský, 

pedagogický, organizační a kulturní pracovník, tvůrce učebnic dějepisu pro měšťanské 
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školy. Byl dlouholetým spolupracovníkem Pedagogické jednoty Komenského a razil nové 

směry vyučování dějepisu a podporoval ideu vyššího vzdělání učitelstva. 

 

Ladislav Horák velmi čile publikoval v soudobém tisku v „Pedagogických rozhledech“ 

„Besedě učitelské“, „Komenském“ „Škole našeho venkova“ a mnoha dalších. Jeho články se 

týkaly jednak učebních osnov a učebnic, vyššího vzdělání učitelstva a dalších důležitých 

témat té doby, největší obliby se těšily Horákovy „Výklady z českých dějin kulturních“ 

prvně vyšly v roce 1905 a „Počátkové dějepisu návodného“ z roku 1934.  

 

Ladislav Horák nesouhlasil s kvantitativní diferenciací, která se podle L. Horáka nemá 

uspěchat, ale naopak má být posutpná.
21)

 

 

Ladislav Horák nesouhlasil v otázce výchovy se sociálně utilitaristickým postojem 

prosazovaným v Příhodově koncepci, ve výchovných kampaních viděl ohlas amerického 

rekordmanství. Stejně tak nesouhlasil se žákovskými shromážděními, která byla podle něj 

neúčelná a v žákovské samosprávě viděl Horák projev amerikanismu, protože při větší 

intenzitě může působit škodlivě.
22)

 

 

V celé koncepci V. Příhody nenašel dostatečný prostor pro práci učitele, což považoval  

L. Horák za nedocenění učitele a  jeho individuality, za přehlížení jeho intelektuálního  

a etického přímého působení na žáka.
23) 

Nepřímo tak poukázal na silné prvky pedocentrismu 

v Příhodově koncepci. 

 

Všechny předchozí kritické poznámky, jak se posléze ukázalo, byly jen dílčí připomínky. 

Vstupem O. Chlupa do kritiky znamenalo koncepční přístup k celé problematice. 

 

Je nutné připomenout, že O. Chlup byl představitelem druhého, brněnského křídla reformy 

školství. Patřil mezi ty, kteří chtěli pozvednout naše školství na vyšší úroveň v souhlase 
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s vědeckými pokroky doby. Na svých cestách Evropou (Švýcarsko, Anglie, Německo, 

Francie a jiné, později Rusko) se seznámil s předními pedagogickými směry a pracovníky, 

propagoval pak koncem 20. let a počátkem 30. let 20. století hnutí nových škol, jehož 

iniciátorem byl švýcarský profesor A. Ferriére. 

 

Zprvu působil jako středoškolský profesor (Nové Město na Moravě, Náchod, Praha) a již od 

počátku svého působení byl přesvědčivým socialistou. Od roku 1921 byl z prvních členů 

KSČ. Zapojil se do hnutí za vyšší vzdělání učitelstva. Od roku 1920 byl docentem a od roku 

1923 mimořádným a od roku 1925 řádným profesorem brněnské univerzity. Založil časopis 

„Nové školy“. Kriticky hodnotil odkaz pedagogiky, ale i soudobé pedagogické hnutí jak 

doma, tak v cizině. Proto se také zapojil do kritiky Příhodovy koncepce školství. 

 

Otokar Chlup sledoval již od samého počátku Příhodovou práci pro školskou reformu  

se sympatiemi a se souhlasem. Což je patrné i z Příhodovy reakce na Chlupovu kritiku z jeho 

„Školské reformy. Polemických statí“. Václav Příhoda byl vlastně jeho žákem. Avšak poměr 

O. Chlupa k Příhodovým názorům se v roce 1929 a 1930 a pak v dalších, následujících 

letech začínal podstatně měnit. 

 

V roce 1929, kdy byly povoleny první pokusné školy, a když ministr školství Ivan Dérer 

ustanovil dvě komise expertů pro reformu školství, byl Otokar Chlup pozván do komise  

pro reformu národního školství, ale O. Chlup v této době pozvání odmítl s tím, že chce mít 

možnost volné kritiky. 

 

Po uveřejnění návrhu osnov a vydání programového spisu V. Příhody „Racionalizace 

školství“ vystoupil O. Chlup ve své pravidelné přednášce na Škole vysokých studií 

pedagogických v Praze, ve které velmi nepříznivě zhodnotil Příhodův návrh reformy 

školství. Proto byl vyzván Kuratoriem školy (ŠVSP), aby přednesl svou kritiku na schůzi, 

která se konala 8. února 1931.  
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V této své kritice z 8. února posuzoval O. Chlup návrh osnov, ve kterých vyjádřil nepříjemný 

pocit, který v něm vyvolaly některá hesla z jednotlivých částí osnov.
24)

 

 

Otokar Chlup především nesouhlasil s názory, které mu připadaly cizí, jako byla 

diferenciace, konsolidace, kampaně, testy a projektivní metoda. Tyto pojmy připadaly  

O. Chlupovi neurčité a nejasné, a proto nevyužitelné ve školské soustavě. Jako další 

nedostatek viděl přílišnou stručnost osnov, která osnovám ubírala jasnost a mohla vést 

k nedorozumění.
25)

 

 

Návrh osnov pokládal O. Chlup za nepokrokový, který ve své podstatě nemá nejmenší míry 

estetické formy, nevymykajíc se nikterak z byrokratického suchopáru, na který byli uvyklí  

za rakouského systému.
26)

 

 

O. Chlup také postrádal myšlenkové jádro osnov, filozofické, sociologické, psychologické  

a etické předpoklady, bez kterých podle O. Chlupa nemohou být dány nové směrnice 

výchově.
27) 

 

Vystoupení O. Chlupa se stalo velmi důležitým také proto, že jeho projev se stal oficiálním 

vyjádřením negativního hlediska nejen k osnovám, ale i k teoretickým východiskům  

a prostředkům reformy. Kritika O. Chlupa ukázala slabá místa návrhu, kde nejzávažnější 

byla absence pro rozvoj školy vhodných filozofických východisek. 

 

Ani J. Uher ani O. Chlup Příhodou použitý pragmatismus pro rozvoj českého školství 

neuznávali. Závažné bylo i upozornění O. Chlupa na absenci cíle, vymezení cíle měšťanské 

školy. O. Chlup nesouhlasil s tím, že by cílem měšťanské školy mělo být její praktické 

zaměření. (Na rozdíl od jiných kritiků, kteří v měšťanské škole viděli právě jenom tento 

aspekt praktický). 
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O. Chlup kritizoval podle něho hrubý utilitarismus a jeho důsledky, a to nedocenění náležité 

úrovně všeobecného vzdělání, a zásadně odmítl výchovné kampaně, absolutizaci pracovních 

metod a testování učiva. O. Chlup označil osnovy za dílo nezralé a doporučoval jejich 

zavedení odložit a počkat na výsledky jejich ověřování na reformních školách. 

 

Na vystoupení O. Chlupa samozřejmě reagoval Václav Příhoda, který obhajoval své dílo 

tím, že nemůže jít o nezralost, protože jeho přípravě byla věnována náležitě dlouhá doba a na 

jeho zrodu spolupracovala celá řada odborníků. V. Příhoda byl přesvědčen o správnosti 

reformy školství a své přesvědčení potvrdil slovy, že reforma školství je nezadržitelná  

a přirovnal ji k tanku, kterému cestu probojovali v prvním šiku Beneš, Jedlička, Úlehla  

a i sám O. Chlup a který jede i přes tento případ k vítězství.
28)

  

 

Tato značně velikášská formulace jen zkomplikovala řešení základní otázky: reformu 

školství, o kterou usilovali v podstatě všichni účastníci oné velice ostré diskuse. 

 

Jak V. Příhoda tak O. Chlup pokud hovořili o nevyhnutelnosti reformy školství mluvili 

stejným jazykem. Jejich názory se zásadně rozcházely u podstaty a obsahu koncepce 

reformy. V. Příhoda byl silně ovlivněn cizími vlivy, zatímco O. Chlup byl zastáncem 

domácích tradic, které se nakonec ukázaly být pro reformu školství v našem státě nejlepšími.  

(Školský zákon 1948). 

 

Hodnocením Příhodova spisu „Racionalizace školství“, a tedy i koncepcí reformy školství, 

se ze svého stranického hlediska zabývala řada recensentů v tehdejším komunistickém tisku. 

J. L. Fischer v brněnském „Indexu“ přiznal Příhodovi bystrost, přehlednost, podání, reformní 

zaujetí, které však bylo až příliš horlivé, a právě tuto horlivost viděl J. L. Fischer 

problematickou, protože vyvolávala odpor snad ve všem, co se netýká otázky vnější 

organizace. J. L. Fischer vyčetl V. Příhodovi především jeho bezvýhradné přijetí 

behavioristického amerického naturalismu.
29)
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J. L. Fischer (1894 – 1972) byl českým filozofem, sociologem a pedagogem. Působil jako 

univerzitní profesor v Brně a Olomouci. V prvních poválečných dnech byl rektorem 

olomoucké univerzity. Patřil k oponentům pozitivismu, proto také vystoupil proti Příhodově 

koncepci. 

 

Do pedagogiky zasáhl svou pedagogickou statí „Výchova elit“, jíž přispěl v roce 1946  

do diskuse o školské reformě, kde doporučoval větší péči výchově talentů pro vysokoškolské 

studium, tzv. budoucí elity národa a současně ukazoval nutnost solidní pedagogické přípravy 

příštích středoškolských profesorů. 

 

Fischerova kritika byla vcelku negativní, ale neváhal přiznat i klady navrhované reformy. 

Oproti tomu autor recense v komunistickém týdeníku „Tvorba“ J. Ormis odsoudil zcela 

Příhodovu „Racionalizaci školství“ slovy, která nesou v sobě náboj osočování a obviňování. 

Ve svém článku, který nazval „Fašistická racionalizace výchovy, a který vycházel  

na pokračování v „Tvorbě“, neváhal prohlásit, že jako celá sociální demokracie se ve svých 

ideových principech obrací k fašismu, (V. Příhoda byl sociální demokrat), tak i názory  

V. Příhody jsou v podstatě fašistické. Podle J. Ormise veškerá idea racionalizace školství 

vědomě směřuje k zesílenému změšťáčtění vědomí proletářského dorostu. Zajímavá je 

skutečnost, že J. Ormis odmítl i velmi nepříznivou kritiku O. Chlupa, která podle J. Ormise 

byla krajně nedostatečná, liberalisticky maloměšťácká a nikoli komunistická.
30)

 

 

Z tohoto příspěvku bychom mohli již usoudit, že právě někde tady byly již zapuštěny kořeny 

pozdější, ostré a spíše ideové než pedagogické kritiky tzv. „pedagogického reformismu“ 

ztotožněného s reformismem politickým v 50. letech. Asi to odpovídá oněm krajně 

levicovým pozicím, které měly svůj zárodek již v 30 letech, a které se v plné šíři uplatňovaly 

pak v letech padesátých.  

 

Přes tyto odmítavé a negativní hlediska byla Příhodova „Racionalizace školství“ přijata 

tehdejší kritikou kladně jako významné pedagogické dílo posledních let. Ovšem spíše 
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všeobecně, jako podnět k dalším výbojům v oblasti školství. V konkrétních polohách kritiky 

byly analyzovány téměř všechny polohy základního pojetí reformy školství. 

 

Ve své práci bych chtěla dát prostor alespoň některým z příznivců Příhodovy koncepce 

reformy školství. Byl do především příspěvek učitele a spoluautora učebnice němčiny 

„Učebnice němčiny a pracovní cvičení“ z roku 1936, který vyšel v Českém Slově (31. ledna) 

pod názvem „Kniha pedagogické budoucnosti“.  

 

A. Juppa považoval V. Příhodu za skvělého odborníka, který u nás vytvořil koncepci 

reformy školství na základě znalostí cizí, zejména americké literatury. Příhodovu 

„Racionalizaci školství“ hodnotil J. Juppa jako ucelený a vědecky zdůvodněný přehled  

o školské racionalizaci a byl přesvědčen o tom, že právě toto Příhodovo dílo bude nadlouho 

určovat vývoj československého pedagogického myšlení.
31)

 

 

Příhodova racionalizace se zdála A. Juppovi dokonale propracovanou a prostudovanou,  

ucelenou, proti které by se nemohl najít žádný odpůrce. A. Juppa souhlasil s jednotnou 

školou a se všemi jejími průvodními jevy, jako je diferenciace, kolektivní výchova, testové 

zkoušení, individuální pracovní systémy apod., protože právě toto se zdálo A. Juppovi 

vyjádřením myšlenkového proudění celého civilizovaného světa.
32)

 

 

A. Juppa považoval Příhodovu „Racionalizaci školství“ za jednu z nejvýznačnějších 

publikací posledních let, která nutí i ty nejzarytější odpůrce, aby se školou reálně zabývali.
33) 

 

Názory A. Juppy jsou až příliš jednostranné a značně všeobecné, a proto ne zrovna přínosné 

pro reformu, ale nelze upřít A. Juppovi pravdivost v tom, že V. Příhoda svým vystoupením  

a svou koncepcí reformy školství vyprovokoval všechny zainteresované, aby se její 

naléhavostí začali zabývat. 

 



44 
 

Jiným obhájcem Příhodovy koncepce reformy školství byl Josef Keprta. V příloze 

„Národního osvobození“ (1931), uveřejnil svůj názor. Josef Keprta (1981 – 1966) byl 

přednostou obecnoškolského odboru na ministerstvu školství a národní osvěty. Předtím 

pracoval jako učitel obecných a měšťanských škol a jako okresní a od roku 1928 zemský 

školní inspektor. Byl iniciativním účastníkem porad o nových učebních osnovách pro školy  

národní (hlavně za ministra Ivana Dérera v třicátých letech 20. století) i porad o úpravě 

zkoušek učitelské způsobilosti pro obecné i měšťanské školy. Byl také po určitý čas 

redaktorem „Věstníku pedagogického“, kde si všímal i reformě-školských pokusů mezi 

oběma světovými válkami. 

 

J. Keprta označil Příhodovu „Racionalizaci školství“ za vynikající dílo vědecké  

a pedagogické, za dílo průkopnické, protože u nás nebylo obdobné dílo, které by se zabývalo 

souhrnně školskou organizací ze stanoviska nových pedagogických idejí, které dnes vzrušují 

pedagogický svět.
34)

 

 

Keprtův ohlas je zcela kladný a jasně v něm vyjádřil své přesvědčení, že Příhodův návrh  

na reformu, vyjádřený v programovém spise „Racionalizace školství“, bude mít značný vliv 

na pedagogické pracovníky i na školské poměry, protože přinesla určitý program a naznačila 

cesty, které by mohly vést k jeho uskutenění.
35)

 

 

Ohlas na Příhodovu koncepci reformy školství bych uzavřela příspěvkem Miloslava 

Skořepy, který vyšel v únoru 1931 ve „Školských reformách“ a jmenoval se „Reforma 

měšťanské školy“. Miloslav Skořepa 1895 – 1942 byl učitelem, organizačním pracovníkem 

a znalcem výchovy dospívající mládeže v době puberty a autorem celé řady prací  

o dospívání mládeže. V roce 1942 se stal obětí druhé světové války, byl popraven 

německými okupanty v Praze. 

 

Miloslav Skořepa hodnotil ve svém příspěvku „Reforma měšťanské školy“ především návrh 

osnov. K osnovám řekl, že se význam jakýchkoliv osnov nesmí podceňovat. Osnovy podle 

Skořepova názoru představovaly značný zásah do struktury měšťanské školy a proto by bylo 
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nemožné, aby se nenašly námitky proti jednotlivostem, přesto M. Skořepa soudil,  

že znamenají proti dosavadnímu stavu značný pokrok.
36)

 

 

Přednost osnov viděl M. Skořepa v umožnění pracovní specializace podle nadání  

a žákových zájmů a ve snaze změnit školu pasivního vnímání a učení ve školu aktivní  

a činnou a ve svobodnější a organištější práci učitele. Osnovy podle M. Skořepy pak 

otevírají školu více životu, zpraktičťují ji, a právě takovou měšťanskou školu považoval  

M. Skořepa za předstupeň budoucí školy II. stupně.
37)

 

 

Příhodovu „Racionalizaci školství“ pak zhodnotil M. Skořepa ve svém článku „Příhodova 

Racionalizace školství“. Hlavní význam této knihy přisoudil M. Skořepa vytvoření 

pedagogické teorie nové školy, která je jednotná na základě diferenciální psychologie. 

 

K jednotné, diferencované škole pak M. Skořepa uvedl, že kritizovaná diferencovaná škola 

je jen prostředkem, kterým se zdokonaluje lidství, a že mezi dětmi škola odlišuje jenom 

pracovně, zachovávající úctu k jejich individualitě.
38)

 

 

Pokud se týká cizích vlivů, přiznal M. Skořepa určitý vliv zahraniční, zejména anglosaský 

vliv, ale neobával se toho, že by V. Příhoda těmto vlivům podlehl, protože byl V. Příhoda, 

podle názoru M. Skořepy, ryze český člověk.
39)

 

 

Otokar Chlup se k takovýmto jednostranným a zcela pozitivním kritikám stavěl odmítavě  

a nepovažoval je za objektivní a ani za vědecké, pouze za posudky tendenční, nebo 

nekritický údiv nad věcí.
40) 

 

Pokud se podívám zpět na tuto rozsáhlou polemiku a kritiku, která probíhala v knihách, 

brožurách a časopisech tehdejší doby, pak není možné nepoložit si otázku, proč návrh 

Václava Příhody zvedl takovou vlnu odezvy, která dokázala rozdělit pedagogy do dvou 
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rozdílných táborů a která zcela dokonale ochromila jejich spolupráci ke škodě našeho 

školství. (A to na dlouhou dobu do budoucna). Byly to opravdu důvody, které uváděli mnozí 

z recenzentů, byl to spor o filozofický základ o psychologii a obava z přílišné amerikanizace 

našeho školství, nebo i osobní a snad i politické důvody. 

 

Myslím, že bychom v mnohých kritikách a příspěvcích našli obojí. Ve všech kritikách, ať 

záporných či kladných najdeme neobjektivnost, protože žádná kritika, která chce prospět 

věci, nemůže být tak jednobarevná. Největší nedostatek sporu byl i v tom, že nebyl vytvořen 

proti návrhu Václava Příhody odlišný a ucelený návrh na školskou reformu. V tomto případě 

by se kritika mohla uplatnit zcela konkrétně. Nikdo z odpůrců se však nepokusil o svou 

vlastní koncepci, se kterou by mohla být Příhodova srovnána a posuzována. 

 

Kritiku nelze jen odsuzovat, je také nutno přiznat, že měla i svůj kladný dopad, a to v tom,  

že dokázala odhalit nedostatky důležité pro budoucnost, probudit zájem o pedagogické 

otázky mezi pedagogy i ve veřejnosti. 

 

Přes veškeré úsilí se nepodařilo provést reformu školství tak, aby to byla reforma veškerého 

školství. 

 

K tomu je ještě třeba říci, že veškerá diskuse, zpracování koncepce, jejich kritika i souhlas 

s nimi se vlastně nedotkla míst, která mohla o reformě rozhodovat. Vše se dělo mezi 

pedagogickými teoretiky a mezi praktickými učiteli, A ti mohli dát podnět, vypracovat 

koncepci, ale nemohli ovlivnit, zda se reforma bude konat či nebude. 

 

Reformovala se jen část školství, a to ještě s velkými obtížemi, a základ bývalé rakouské 

školy zůstal nezměněn. (Vlastně se nereformovala ani část školství v tom pravém slova 

smyslu. Bylo možno realizovat jen značně okleštěné pokusy). 
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Proto je nutné hodnotit návrh reformy školství Václava Příhody jako dílo ojedinělé, které 

v období první republiky nemělo obdoby a z kterého vycházela více či méně reforma 

školství provedená po roce 1945. 

 

Analýzu úsilí o reformu školství ukončuji v těchto třicátých letech, protože oba tábory, 

příznivců a odpůrců, zůstávaly na svých pozicích a ani základní argumenty se nezměnily. 

Nebylo sice vše řečeno, ale to základní se přeci jen změnilo. 

 

Ještě je třeba uvést, že v roce 1936 vyšla Příhodova „Ideologie nové didaktiky“. V níž 

Václav Příhoda reagoval na řadu kritik, ale i některé postoje korigoval, snad i pod vlivem 

oněch vášnivých kritik. 

 

Diskuse a spory utichly v období okupace a války. Bylo to však jen klid před bouří, protože 

i během války tajně pracovala celá řada odborníků v pedagogice na představě nového 

poválečného školství. 

 

S ukončením války a po osvobození se diskuse o jednotné škole přenesly do osvobozené 

republiky, o čemž svědčí živé, až velmi živé, znovuotevření této problematiky po roce 1945. 

 

 

III .  K A P I T O L A 

 

JEDNOTNÁ ŠKOLA PO ROCE 1945 

Cesta k vytvoření reformy školství ve smyslu jednotné školy II. stupně se otevřela po válce 

v roce 1945. Do řešení problému nutnosti provést reformu školství vstupovali jak účastníci 

až vášnivých diskusí z doby před válkou, ale i noví účastníci. 
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Významnou úlohu sehrál Ondřej Pavlík svým návrhem na reformu školství po roce 1945. 

Ondrej Pavlík byl čelný slovenský pedagog, který vystudoval učitelský ústav  

v Lučenci. Po studiích učil na venkovských školách a později v Bratislavě, kde zároveň 

vystudoval filozofickou a přírodovědeckou fakultu. V době války byl pro protifašistickou 

činnost vězněn. Aktivně se účastnil příprav Slovenského národního povstání a po válce 

krátce působil ve vysokých funkcích, jen jako pověřenec pro školství a jako první náměstek 

ministra školství ČSR. 

 

Po svém funkčním období se stal profesorem Komenského univerzity v Bratislavě. Byl 

členem KSČ, který vycházel z marxismu, ale pro svůj politický nekonformismus byl v roce 

1957 ze strany vyloučen a znovu byl přijat až v roce 1968. V tomto mezidobí pracoval  

ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Bratislavě, kde se zabýval hlavně otázkami mravní  

a pracovní výchovy a pedagogickými důsledky vědecko-technické revoluce. Od roku 1975 

byl předsedou hlavní redakce Odborné pedagogické encyklopedie Slovenska a od roku 1977 

byl členem Československé akademie věd. 

 

Je třeba si připomenout i historické události, které byly nedělitelnou součástí  

pro přípravu a realizaci plánu reformy školství. 

 

Návrh na školskou reformu během války přestal být aktuální a odborné kruhy se odmlčely  

na dlouhých šest let. Přesto řada jedinců, ale i kolektivů, pracovala za okupace na možném 

řešení reformy. O neutichajícím zájmu o reformu svědčí i to, že se návrhy na reformu v obou 

částech země objevují velmi záhy. 

 

Český návrh až v roce 1945, ale slovenský již v roce 1944. Rozdíl jednoho roku byl 

umožněn slovenské straně především Slovenským národním povstáním, kdy jako důsledek 

povstání vznikla legální Slovenská rada. Rada byla ustanovena v Banské Bystrici a převzala 

nejvyšší státní moc, funkci zákonodárného, vládního a výkonného sboru. 
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Slovenská národní rada ustanovila 1. září 1944 deset ústředních orgánů a z toho devět 

pověřenectví. Tím také vzniklo „Pověřenectvo“ SNR pro školství a národní osvětu. Správou 

školského rezortu pověřilo předsednictvo Rady Josefa Lettricha, představitele agrární strany  

a příslušníka evangelické církve a Alexandra Bahurinského. Dne 5. září došlo k reorganizaci 

Sboru pověřeníků. Josef Lettrich zůstal ve své funkci, ale A. Bahurinský byl vystřídán 

Ondrejem Pavlíkem. Přesto ještě počátkem října dochází opět ke změnám,  

kdy Ondrej Pavlík je nahrazen Ladislavem Šimovičem. 

 

Svobodná atmosféra způsobila, že svou pomoc a služby „Pověřenectvu“ nabídla celá řada 

školských pracovníků, ale i laiků. Všechny další kroky v těchto historických souvislostech 

můžeme považovat jako jakousi předehru ke Košickému programu Národní fronty. 

 

„Pověřenectvo“ hned od svého počátku kladlo důraz na vypracování nového školského  

a osvětového programu. Od prvního dne byly svolávány porady a diskutovalo se  

o možnostech reorganizace školství. Z těchto porad vyšel také návrh, který byl předložen 

Slovenské národní radě, a který požadoval, aby bylo vyneseno nařízení o postátnění škol 

všech kategorií a stupňů. 

 

Toto nařízení bylo uskutečněno 6. září 1944. Slovenská národní rada uzákonila zrušení 

zákazu koedukace na školách a upravila otázku školství německé a maďarské menšiny v tom 

smyslu, že se těmto menšinám zrušily školy všech stupňů a kategorií. 

 

Z porad „Pověřenectva“ vyšlo mnoho návrhů, které tehdy nemohly být uskutečněné. 

Diskutovaly se učební metody postavené na novém základě, nová, zákonem zabezpečená 

národní a lidová výchova, morální očista školství od fašismu a od všeho toho, co přispělo  

k fašismu a od roku 1938 k úpadku slovenského školství.
41) 
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Nejdůležitějším aktem Rady bylo postátnění školství všech stupňů a kategorií nařízením  

z 6. září 1944. Postátněním školství byly vytvořeny základní předpoklady pro splnění celého 

programu národního povstání v oblasti školské politiky, který byl vyjádřen  

i v programu vlády Národní fronty, ale až po osvobození našeho státu 4. dubna 1945. 

 

Tento program obsahoval zásadu provedení důsledné demokratizace a umožnění přístupu  

do škol co možná nejširším vrstvám, zlidovění sytému výchovy i povahy kultury, která by 

sloužila ne úzké vrstvě lidí, ale lidu a národu.
42) 

 

V osvobozeném Slovensku přenesla Rada svoji činnost do Bratislavy, kde zcela v duchu 

tohoto vládního programu, přednesl Ondrej Pavlík, 15. června 1945, v komisi pro školskou 

reformu, svůj návrh na reformu školského systému. 

 

 

 

NÁVRH O. PAVLÍKA NA REFORMU ŠKOLSTVÍ 

 

Svým návrhem O. Pavlík vyslovil požadavek jednotné školy a zvýšení intelektuálního 

vzdělání a výchovy všech vrstev národa. Pavlíkův návrh byl v podstatě návrhem politickým. 

Odstranění sociálních rozdílů a překážek, jednotné a povinné školní vzdělání bohatým  

a chudým, je veden v duchu sociálně politického snažení té doby.  

 

Ondrej Pavlík svým návrhem chtěl školu spravedlivou pro všechny děti, vyčerpání intelektu 

dětí jinak by mohla být škola škodlivá dítěti. Z hlediska psychologického chtěl posunout 

rozhodování dítěte o budoucnosti do pozdějšího věku. 

 

O. Pavlík ve svém návrhu rozdělil školu na školu všeobecně vzdělávací a profesionální, 

budovanou tak, aby se zamezilo tvorbě slepých uliček. Vyšší všeobecně vzdělávací škola 
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nebyla dělena na samostatné školské typy např. reálky, reálná gymnázia, klasická gymnázia, 

ale při společném základě pouze větvena v nejvyšších třídách.
43) 

 

Školní docházka byla navržena osmiletá, povinná pro všechny děti od 7 let do 15 let bez 

rozdílu a za samozřejmý byl považován i požadavek povinné vyšší střední školy, protože 

složitost společnosti a růst politické moci lidu se i vyžaduje, aby každý měl středoškolské 

vzdělání. 

 

Tento svůj požadavek O. Pavlík zatím považoval za nerealizovatelný, ale díval se na něj jako 

na cíl, ke kterému společnost jednou dospěje tak nevyhnutelně, jako dospěla ke škole 

elementární a měšťanské.
44)

 

 

Heslem školské reformy byla povinná nižší střední škola a jednotný školský systém, který 

umožní všem žákům přístup na školu vysokou.
45)

 

 

Na otázku, proč ponechal O. Pavlík osm let školní docházky, odpověděl, že nechce,  

aby reforma školství skončila tak, jako reformy v minulosti, v neuskutečnitelnosti.
46)

  

 

Povinnou školní docházku nepovažoval O. Pavlík jen za věc pedagogických teoretiků, ale 

dával ji do souvislosti se společností, zejména s jejím hospodářským stavem. O. Pavlík se 

domníval, že současné hospodářské poměry Slovenska nesnesou rozšíření povinné školní 

docházky ani o jeden rok. Budování a vydržování nových tříd, nákup školského zařízení, 

učebních pomůcek, knih, školení nových učitelů, rozšíření počtu učitelů, vynětí dalších dětí 

z hospodářského života (zejména na vesnici) by, podle O. Pavlíka, neúměrně zatížilo 

společnost.
47)

 

 

Nerozšiřovat povinnou školní docházku radil O. Pavlík i z důvodu nízkého stavu učitelů, 

který tak ohrožoval výkon škol. 
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Posunutí docházky mezi sedmý a patnáctý rok věku zdůvodnil O. Pavlík tím, že je 

přesvědčen, že se v tomto věkovém rozmezí naučí dítě víc než mezi šestým a čtrnáctým 

rokem. K další obhajobě svého názoru uvedl i důvody biologické a psychologické, prudký 

vývoj dítěte v šestém roce, neposednost, neschopnost koncentrace a důvody pedagogické. 

Dítě šestileté svým chováním spíše potřebuje, podle O. Pavlíka, dětskou opatrovnu, než 

školu. V předčasném posílání dětí do školy viděl O. Pavlík nepříznivý odraz na tělesném  

a duševním vývoji.
48)

 

 

O. Pavlík posunul hranici povinné školní docházky na hranici puberty, tedy na patnáctý rok. 

Toto prodloužení docházky o jeden rok navrhl z důvodů psychologických i pedagogických. 

 

Dítě by nemělo, podle O. Pavlíka, ukončit školní docházku v době, kdy prožívá vrchol krize 

puberty, protože pouze žák, který prožil pubertu v klidu školního prostředí, může nabýt nižší 

středoškolské vzdělání a solidní základy světového názoru a morálky.
49)

 

 

Posunutím školní docházky na patnáctý rok byla také každému dítěti dána možnost volby 

povolání podle jeho schopnosti a vlastností.
50) 

 

Ve smyslu všech těchto zásad navrhl O. Pavlík tento konkrétní školský systém; Základní 

čtyřletou školu, která by vzdělávala děti od 7. do 11. roku věku. Tato škola by poskytovala 

elementární vzdělání. Na základní školu navazovala nižší střední škola čtyřletá, se žactvem 

11tiletým až 15tiletým, která rozvíjela reálné a jazykové znalosti žáka a současně 

připravovala jak pro vyšší střední školu, tak pro život. 

 

Nižší střední školu chápe O. Pavlík jako I. stupeň všeobecně vzdělávací školy střední,  

tj. ve smyslu budoucí zamýšlené reformy jako nedobudovaný základ úplné střední školy. 
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Základní a nižší střední škola představují v návrhu normální povinnou školu. (Vedle 

základní a nižší střední školy, vzhledem k zvláštnímu osídlení Slovenska, malé vesnice  

a osady, a tedy nemožnosti rozšíření zamýšlené nové organizace školy, navrhl O. Pavlík 

vyšší základní školu. Tato škola by byla čtyřletá a tvořila by jen jakousi spoluúčast školy 

základní nebo jedno její oddělení, tj. byla by spoluúčastí jednotřídky a dvoutřídky, případně 

trojtřídky. Tyto školy nebyly stejně hodnotné jako nižší střední školy, a proto O. Pavlík 

navrhl, aby pro ty, kteří po ukončení těchto vyšších základních škol chtěli studovat na vyšší 

střední škole a nesložili přijímací zkoušku, byly zřízeny při těchto vyšších středních školách 

zvláštní třídy nebo kurzy, kde by žáci dohonili zameškané učivo a mohli po zkoušce být 

přijati do druhého ročníku vyšší střední školy.Tímto chtěl O. Pavlík odstranit křivdu, která  

se děje na venkově současně odstranit rozdíly mezi městem a venkovem.
51) 

 

Vyšší střední škola v plánu O. Pavlíka byla zamýšlena pro žáky z nižší střední školy  

a z vyšší základní školy, kde mohli studovat po předchozí přijímací zkoušce. Tato škola byla 

čtyřletá, od 15. do 19. roku.  

 

O. Pavlík na vyšší střední škole omezil výuku klasických jazyků, zejména latiny, protože  

je považoval za středověké dědictví a latinu za zástěrku pro hájení reakčních záměrů.
52) 

 

V omezení latiny můžeme vidět zřetel politický, pedagogický, ale i důvod odstranění rozdílů 

mezi školami elitními a další skupinou škol. Vyšší střední škola měla mít podle O. Pavlíka 

reálný charakter, což znamenalo, že se reálné předměty (matematika, biologie, fyzika, 

zeměpis a dějepis) stávají základními předměty vyučování. 

 

Velká pozornost byla v návrhu O. Pavlíka věnována mateřskému jazyku a jazyku ruskému, 

který se podle návrhu zavádí již od první třídy vyšší střední školy. O. Pavlík nezavrhoval 

výuku ostatních živých jazyků, naopak svým návrhem podporuje vyučování druhému 

světovému jazyku, zejména výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. 
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Navrhovaná vyšší střední škola je školou jednotnou, která, při vhodném učebním plánu,  

se skládá z reálných předmětů a živých jazyků a v posledních dvou třídách se větví na dvě 

větve. Rozdíl mezi oběma větvemi spočíval v tom, že v jedné větvi přistupovala deskriptivní 

geometrie a v druhé latina. Tato bifurkace vyšší střední školy tak podle návrhu O. Pavlíka 

odpovídala lépe potřebám společnosti a přípravě na vysokoškolské studium. O. Pavlík však 

v návrhu podmiňoval, že latina nesmí být v budoucnu podmínkou pro vstup na vysokou 

školu. 

 

Těm žákům, kteří budou přicházet z reálné větve nebo odborných škol, návrh zaručoval,  

že si budou moci potřebné poznatky z latiny osvojit přímo na vysoké škole prostřednictvím 

zvláštních kurzů. 

 

Můžeme říci, že O. Pavlík svým návrhem reagoval na situaci ještě z první republiky, kdy  

na vysokou školu bylo možné jít pouze s maturitou z některého gymnázia, kde vždy byla 

latina (i maturita z latiny). Tak lze vysvětlit, proč O. Pavlík věnoval větší pozornost latině. 

 

Součástí návrhu O. Pavlíka bylo i odborné školství. O. Pavlík svým návrhem požadoval 

rozšíření všeobecně vzdělávacího základů odborných škol a tím odstranění slepých uliček, 

jakými právě odborné školy, vzhledem ke svému odbornému vzdělávání, až doposud byly. 

Ondrej Pavlík také doufal, že tímto docílí toho, že nižší odborné vzdělání přestane být 

překážkou pro odborné vzdělání vyšší.
53)

 

 

Do rámce jednotné školy O. Pavlík zařadil i jesle pro děti do tří let a školky pro děti od čtyř 

do sedmi let. Tyto předškolní ústavy byly nepovinné.  

 

Ondrej Pavlík svým návrhem navázal na válkou přerušené období první republiky, kde již 

byly tendence na vytvoření reformy školství v duchu jednotné diferencované školy. Jeho 

návrh se však objevil již v zcela novém politicko-ekonomickém rámci a i když jeho 
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prosazení nebylo zpočátku snadné tak, právě vlivem nových politických poměrů, se školská 

reforma prosadila 

 

 

 

OHLAS NÁVRHU NA ŠKOLSKOU REFORMU O. PAVLÍKA 

Po přednesení a uveřejnění referátu O. Pavlíka s návrhem na reformu školství se 4. listopadu 

sešla kulturní komise při UV KSS. Komise, které předsedal Laco Novomeský, pokrokový 

slovenský učitel a básník, který pracoval od roku 1924v redakci časopisů „Mladé 

Slovensko„ a “DAV“časopisu pro získání inteligence pro vědecký socialismus. Později 

pracoval v redakci v Bratislavě ve „Večerníku Rudého práva“ Za druhé světové války 

pracoval v diplomatických službách a po osvobození byl jako diplomat v Moskvě  

i v Londýně. Komise rokovala o možnostech nové organizace školského sytému podle ideálu 

lidově demokratické republiky a svým rozhodnutím podpořila návrh O. Pavlíka. 

 

Komise rozhodla rozšířit povinnou školní docházku do patnáctého roku, aby každé dítě 

nabylo nižšího středoškolského vzdělání, jako záruku vyšší kulturní a hospodářské úrovně 

národa. Podpořila vybudovat jednotný školský systém, který bude spravedlivý pro všechny 

vrstvy národa a umožní vyšší studium ne podle majetku a jiných okolností, ale podle nadání  

a pilnosti studentů. 

 

Komise schválila takový princip školy, který vyžaduje sjednocení měšťanské školy a nižší 

tříd gymnázia, aby tak bylo umožněno studium vesnické mládeži na vysokých školách  

a chudým rodičům, aby se tak snížily výdaje na studie. KSS rovněž schválila postátnění 

veškerého školství a internátů a vyslovila přání rychlé realizace zákona o novém školství.
54)

 

 

K reformě školství se v roce 1945 vyjádřil ještě jeden slovenský pedagog. Byl to Gustáv 

Pavlovič, který ve svém článku „Tri revolúcie ve vývine našho školstva“ načrtl školský 
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systém v budoucnosti. G. Pavlovič chtěl, aby škola zůstala integrální součástí celé nové 

výstavby státu, a proto ji stavěl na širokých všeobecných základech, na základě vědy. 

 

Cílem nové školské reformy byla pro G. Pavloviče všeobecně rozvinutá osobnost. 

V navrhovaném školském systému G. Pavloviče byly zahrnuty jesle pro děti do třetího roku 

věku, jejichž povaha byla rázu sociálního. Pro děti od třetího do šestého roku zřizoval návrh 

dětské školky. Ty mají povahu výchovně sociální a patřily by do školství. Od šesti  

do jedenácti let G. Pavlovič navrhoval všeobecně povinnou základní školu, z které by žáci 

přecházeli do jednotné čtyřleté střední školy (nižší střední školy). Tato jednotná nižší střední 

škola, od jedenácti do patnácti let, je školou všeobecně povinnou. 

 

Síť těchto nižších středních škol navrhoval G. Pavlovič rozšiřovat tak, aby převzaly všechno 

žactvo z již zmiňované a pro Slovensko specifické vyšší školy základní. 

 

Vyto vyšší základní školy chápe G. Pavlovič jako přechodné a počítá s postupným splynutím 

s nižší střední školou. 

 

Paralelně s povinnou základní školou a nižší střední školou rozvíjí návrh G. Pavloviče i síť 

škol a ústavů pro defektní děti. Vyšší střední škola, jinak akademie, je podle návrhu školou 

výběrovou a v podstatě připravuje pro studium na vysokých školách. Odborné školy 

navrhoval G. Pavlovič, nazýval je odborné akademie, pětileté, výběrové, které splňovaly 

požadavky odborného studiu. Absolventům těchto odborných akademií umožňoval návrh 

studium na vysoké škole.
55)

 

 

Z těchto dvou návrhů, kdy G. Pavlovič spíše hovořil o školském systému budoucnosti než  

o přítomnosti, byl propracovanější jak po stránce pedagogické, tak po stránce sociální, návrh 

Ondreje Pavlíka. (Pavlíkův návrh byl také návrhem původním).  
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Slovenská školská správa. „Pověřenectvo“ s Lacem Novomeským v čele, snad právě proto 

přijala návrh O. Pavlíka za podklad pro další práci na svém zasedání v červnu 1945 

v Bratislavě. Na tomto zasedání se sešla školská správa s představiteli politického, školského 

a kulturního života, aby prorokovali zásadní otázky školské reformy. Všichni zúčastnění 

souhlasně přijali požadavek státní, jednotné školy a rozšíření školní docházky. 

 

Okamžitě bylo vytvořeno zvláštní oddělení v Pověřenectvu pro školskou reformu, které pod 

vedením G. Pavloviče přistoupilo k vypracování konkrétních zákonných návrhů na školskou 

reformu. Na podzim 1945 byla již připravena osnova základního školského zákona  

na Slovensku se všemi podrobnosti a zdůvodněním.  

 

V podstatě lze říci, že na Slovensku vzniká návrh jednotné školy, který později přijala  

i česká strana, která se nemohla ve svém návrhu shodnout ve dvou základních požadavcích,  

o kterých se zmíním později. 
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Návrh jednotného systému škol na Slovensku 
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PŘÍPRAVA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA V ČECHÁCH PO ROCE 1945 

 

Ovšem školský zákon se nepřipravoval pouze na Slovensku, ale i v českých zemích, a to již 

v době okupace pracovalo mnoho českých odborníků tajně na přípravách příštího, 

svobodného, kulturního života v republice. Někteří odborníci pracovali společně, někteří 

osaměle, a tak vznikly četné plány nových institucí, návrh zákonů a pracovní programy plné 

víry v rozmach demokracie. 

 

Hned v prvních týdnech po revoluci v roce 1945 se některé z těchto přípravných prací 

objevily v tisku, buď jako novinářské články, nebo jako drobné, samostatné publikace. Toto 

také platilo i pro oblast školství, kde nejdůležitější otázkou bylo vyřešení problému jednotné 

školy a kde byla výrazná návaznost na diskuze z první republiky. 

 

K takovým článkům, zabývajícím se problémem školské reformy patřil i příspěvek, který 

vyšel ve „Svobodném slově“ 2. června 1945 s názvem „Dnešek a zítřek české školy“  

pod značkou E. V. 

 

Autor uvedl svou představu reformy školství, která předpokládala vytvoření jednotné školy 

tak, aby všechny děti, různých druhů a stupňů nadání a ze všech společenských vrstev, měly 

rovný přístup ke vzdělání jim individuálně vyhovujícímu, alespoň mezi 11. a 15. rokem 

věku, ve svém bydlišti nebo v jeho blízkosti. 

 

Společnou školu II. stupně (po vychození školy obecné) rozdělil autor ve větve a pobočky 

s výběrem a seskupením předmětů buď praktického nebo studijního zaměření,  

aby se vyhovělo nadání dítěte, jeho individualitě. Tím by se neztrácely, podle autora, talenty  

pro nedostatek vhodné vzdělávací příležitosti. Nižší střední školu, oddělenou místně  

i organizačně od školy měšťanské, shledal autor za neudržitelnou. Škola, podle autora, 

představuje dokonalou sociální spravedlnost a otevírá každému cestu k takové práci, k jaké 

je přirozeně uzpůsoben.
56) 
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Představy autora navazují zcela jasně na koncepční záměry uvedené již v první republice, 

zejména na Příhodovu koncepci. Ovšem celá záležitost reformy školství se nemohla vyřešit 

pouze na úrovni článků v tisku a v publikacích. Bylo nezbytné řešit reformu školství  

na základě vydání školského zákona. 

 

Na takovém návrhu zákona pracovala celá řada školských pracovníků a odborníků již v době 

války. Návrh zákona byl již připraven kolem roku 1941 odborníky soustředěnými kolem 

skupiny Josefa Peška, který působil jako okresní školní inspektor, pedagogický publicista  

a v bývalé Podkarpatské Rusi jako organizátor školství po první světové válce. Pracoval též 

v oboru vlastivědy. Návrh byl založen na úplné jednotě všeho našeho školství od školy 

mateřské po jednotnou univerzitu. 

 

Návrh zákonu z válečného období se objevil na jaře roku 1945, ale bohužel jeho písemně 

znění se mi nepodařilo nalézt, nebo se vůbec nedochovalo. O jeho existenci  

se můžeme pouze dozvědět z dobového tisku. Zmínka o tomto prvním návrhu vyšla 

v časopise „Národní osvobození“ pod názvem „Tři školské stupně“ pod iniciálami E. V. 

 

Autor uvedl ve svém článku úkoly prvních tří školských stupňů. Škola prvního stupně 

(obecná) měla poskytnout dětem základy mravní, národní a občanské výchovy a rozvíjet 

jejich schopnosti a vědomosti. Byla pětiletá, od šesti do jedenácti let. 

 

Škola druhého stupně (pro mládež od jedenácti do patnácti let, tzv. atheneum nebo střední 

škola) měla vychovat žactvo k mravní sebevládě a k odpovědnosti národu a státu, měla 

rozvíjet obecné vzdělání potřebné pro další vzdělání a praktický život). Tato škola druhého 

stupně byla čtyřletá. 
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Škola třetího stupně (akademie, případně odborná akademie) měla za úkol vychovat člověka 

tělesně zdatného, mravně ušlechtilého, povahově pevného. Škola třetího stupně byla podle 

návrhu buď všeobecně vzdělávací (akademií vlastní), nebo odborným učilištěm (odbornou 

akademií). První z nich poskytovala vyšší a širší obecné vzdělání založeném na vědeckém 

poznání a myšlení a byla přípravou na vysokoškolské studium. Byla čtyřletá (15 – 19 let 

věku) a dobrovolná. Na odborné akademie se přijímali všichni žáci, kteří absolvovali 

s úspěchem školu druhého stupně. Dětem byly poskytovány vědomosti jak teoretické, tak 

 i praktické a připravovaly se k samostatnému podnikání, případně ke studiu na vysoké 

škole. Byla to škola rovněž čtyřletá a nepovinná.
57)

  

 

Celý text tohoto navrhovaného školského zákona byl přepracován a jeho pozměněné znění 

vyšlo v červnu roku 1945 nákladem Ústřední odborové rady učitelské. 

 

Při procházení archívu Zdeňka Nejedlého jsem narazila na dopis a na zcela nový v dobovém 

tisku nepublikovaný návrh školské reformy, která vznikla ještě za války v roce 1944, 

a to na vyzvání Studijního oddělení pro věci školské a osvětové při Ministerstvu vnitra  

v Londýně a jehož autorem byl Josef Mlejnek, který před válkou pracoval jako učitel i učitel 

– pokusník směru příhodovského a později jako ředitel Pokusné reformní školy v Brně – 

Židenicích. Účastnil se reformě – školského ruchu třicátých let, různých příprav učebních 

osnov a také organizace učitelského života, hlavně v bývalém Ústředním spolku jednot 

učitelských na Moravě. Pro své pokrokové demokratické zaměření musel v době okupace 

emigrovat a válečné období strávil v Anglii. V Anglii pracoval jako učitel a správce Státní 

československé doplňovací školy v Londýně a Tilbury a také jako člen kulturní rady.  

Po návratu z emigrace byl vyzván, aby připravil svůj návrh na školskou reformu, což bylo 

schváleno kulturní radou a její školskou sekcí. Návrh Josefa Mlejnka se týkal národních škol 

obecných a měšťanských. Při vypracování svého návrhu na školskou reformu vycházel  

z praxe pokusných škol v Československu 30. let, z poznatků ze zájezdu učitelů 

do rakouských reformních škol ve Vídni, studijního zájezdu moravského učitelstva v roce 

1935 do SSSR a výchovou na školách v Anglii. V úvodu svého návrhu J.Mlejnek píše,  

že školská reforma musí mít na zřeteli jednotnou výchovu a jednotné vzdělání občanů. 

Návrh neměnil dosavadní strukturu jednotlivých kategorií škol, nepožadoval změnu zákona 

a J. Mlejnek v něm poukazoval na to, že se dá tato reforma provést ihned pouhým výnosem 
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MŠANO. Chtěl ponechat učitelům svobodu ve škole a provádět reformu nenuceně  

a nenásilně a to tak, že přivede učitele národních, obecných a měšťanských škol do středisek 

reformního snažení a pokusů a ponechá na vůli učitele, co chce udělat a zkusit hned,  

co později. Mlejnkův návrh na reformu školství přinesl unifikaci národního školství, 

požadavek zrušení škol soukromých, církevních a jinojazyčných a zavést jednotnou národní 

školu státní s jedním vyučovacím jazykem, českým v Čechách, slovenským pro Slovensko  

a ruským pro Podkarpatskou Rus. V soukromých a církevních školách viděl Mlejnek 

nebezpečí pro žáky v tom, že tyto školy sledují určité politické cíle a výchovu pro určitou 

politickou orientaci a tímto pak nemohou vychovat občana, který by se později mohl projevit 

svobodně a nezávisle. Jinojazyčné školy pak byly podle Mlejnka semeništěm iredenty. 

Návrh rozděloval školy na tři kategorie, na školy pokusné, jedna obecná a jedna měšťanská  

v každém městě, vzorné školy pouze v okresních městech a školy normální. Jako prostředky 

k úspěšné práci uvádí J. Mlejnek jednotné vedení a řízení a jednotná politika, která by 

sbližovala školy a usnadnila práci, jednotné učebnice, které by se zavedly na všech školách 

obecných a měšťanských, pro jejich vydání zřizuje „Stálou komisi“ složenou z řad učitelů  

a školních inspektorů, kteří by byli jmenováni MŠANO, dětský časopis, který by svým 

obsahem byl spojen se životem a tak připravoval žáky k samostatnosti, žákovská samospráva, 

žákovská shromáždění, kabinety a laboratoře. V podstatě můžeme vidět v celém návrhu 

Josefa Mlejnka prvky Příhodovi reformy 30. let. Mlejnek přímo nenavrhuje diferenciaci, ale 

zabývá se hledáním talentů, které ponechává „ Pedagogickým komorám“ složených z učitelů 

a profesorů všech druhů a typů škol. Návrh nezapomněl na vzdělání učitelů a požaduje 

jednotné vzdělání, pro které se zřizují podle návrhu Pedagogické akademie při univerzitách 

pro učitele obecných a měšťanských škol. J. Mlejnek neopustil svým návrhem tendence a 

snahy 30. let a snad i proto skončil pouze na stole a pak v archívu tehdejšího ministra 

školství a osvěty Zdeňka Nejedlého. 
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OSNOVA ZÁKLADNÍHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA) NÁVRH ZÁKLADNÍHO 

ŠKOLSKÉHO ZÁKONA – ČESKÝ NÁVRH ŠKOLSKÉ REFORMY) 

 

Cílem návrhu byla jednotná pracovní škola založená na socializaci vzdělání, společenské 

rovnosti, lidskosti a pokroku. Tato navrhovaná jednotná, pracovní škola zahrnovala všechny 

stupně a druhy škol do jednotné soustavy a poskytovala každému občanu stejnou příležitost 

k vyššímu vzdělání. 

 

Všechnu školní výchovu a vyučování řídil podle návrhu stát. Stát podle návrhu hradil  

i osobní a věcný náklad škol. Školy v návrhu byla veřejné a koedukované. Návrh (nebo také 

osnova základního školského zákona) připouštěl soukromé školy pouze jako ústavy pokusné 

nebo speciální a nepřipouštěl školy konfesijní. Jesle zřizoval návrh pro děti od šesti týdnů  

do tří let a mateřské školy pro děti od tří do šesti let. Docházka do mateřské školy byla 

povinná pro všechny bez rozdílu společenských tříd a rozsah povinností měl určit ministr 

školství a pro každou mateřskou školu byl návrhem ustanoven lékařský dohled. (Použití 

slova povinnost docházky mohla v návrhu znamenat pouze umocnění celistvosti školské 

soustavy). 

 

Škola prvního stupně (škola obecná) byla podle návrhu povinná a bezplatná pro děti od šesti 

do jedenácti let. Škola druhého stupně (střední) obsahovala čtyři potupné ročníky.  

To znamenalo, že návrh zavedl devítiletou povinnou školní docházku pro všechny děti bez 

rozdílu. Škola třetího stupně byla obecně vzdělávací, čtyřletá akademie. Osnova nebo návrh 

připouštěl možnost vnitřní diferenciace tím, že umožnila, na II. a III. stupni, dělení žáků  

do souběžných tříd nebo do skupin, které se odlišovaly úpravou předmětů a jejich výběrem 

podle schopností žáků a jejich potřeb.  

 

Odborná učiliště návrh rozdělil na odborné, čtyřleté akademie pro zvlášť nadané žáky, kteří 

ukončili školu druhého stupně, na odborné dvouleté až tříleté školy a na učňovské tříleté 

školy. Tyto učňovské školy byly podle návrhu povinné pro žáky, kteří po dokončení 

devítileté školní povinnosti byli zaměstnání jako učňové nebo v zaučení. (Toto opatření 
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prodloužilo vlastně školní docházku o dva nebo tři roky, tedy do dospělosti daného jedince). 

Návrh zahrnoval školy čtvrtého stupně, univerzity, jejich součástí byly pedagogické fakulty.  

 

Tento český návrh sovu podstatou odráží snahy a záměry započaté již v době první 

republiky. Z hlediska pedagogického, ale i sociálního, návrh obsahoval řadu cenných 

opatření a obhajoval důslednou demokracii ve školství. Ani tehdejší odborná veřejnost 

nezůstala v klidu, ale reagovala na vydání návrhu celou řadou diskusí v tisku. 

K ohlasům k návrhu školského zákona byl v podstatě i již zmíněný článek v „Národním 

osvobození“ s názvem „Dnešek a zítřek české školy“, jehož autorem byl pravděpodobně  

E. Vlasák. (Článek vyšel pod značkou E. V.). 

 

Emanuel Vlasák se věnoval organizační práci mezi učitelstvem a žurnalistice. Redigoval 

„Školní hlídku v poválečném Čase“ později vedl školskou přílohu „Výchova a škola“  

v časopisech „Národní osvobození„ a „Naše zprávy“, které nahradily„ Národní osvobození“. 

Byl předsedou „Svazu českého učitelstva„ a jako takový se ze své funkce přičiňoval  

o rozšíření dérerovských školských reforem do širokých učitelských řad a o navázání styků 

mezi organizacemi českého učitelstva a organizacemi zahraničními. Pracoval také jako 

překladatel zahraničních pedagogických prací. V době ministra školství a osvěty  

J. Stránského pracoval jako jeho politický tajemník. 

 

Emanuel Vlasák svými postoji otištěnými v článku vyjádřil, podle mého názoru, i postoje  

a názory všech pokrokově smýšlejících pedagogů. E. Vlasák napsal, že požadavek jednotné 

školy je nutné říkat hodně nahlas, plně podporovat v nejširší veřejnosti, aby všichni návrh 

pochopili v jeho pravé závažnosti a zbavili se dosavadních předsudků, které jsou hlavně 

třídní a stavovské.
58)

 

 

Emanuel Vlasák dokazoval ve svém článku, že není nutné se obávat takové školy, protože 

četné pokusné a reformní školy již dokázaly účelnost a prospěšnost takového systému.
59)
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V této souvislosti můžeme konstatovat, že úsilí o reformu školy se po roce 1945 dostávalo 

do polohy politické než pedagogické. Odvolání se na pokusné školy první republiky jako 

argument pro jednotnou školu je značně nepřesné, protože, jak víme z předchozí analýzy  

30. let, pokusné školy byly v podstatě kopí měšťanských škol.  

 

V jiném svém článku „Tři školské stupně“ zhodnotil E. Vlasák návrh jako dobře 

promyšlený, takže lze právem předpokládat, že se stane, podle autora, podkladem trvalého 

řešení školské reformy ve vhodný čas.
60)

 

 

E. Vlasák měl zásadně pravdu, co se týče předsudků, které bránily přijetí jakékoli změny 

v oblasti školství, zejména při sjednocení nižší střední školy s měšťanskou, ale v jednom  

se mýlil, protože tento český návrh školského zákona nebyl v konečné fázi diskusí  

o školském zákoně, při jednání Čechu a Slováků byl přijat jako podklad trvalého řešení 

školské reformy. 

 

Svůj názor ke školské reformě a k jednotné škole se chystali v roce 1945 vyjádřit i čeští  

a moravští učitelé. Ti se chystali uspořádat sjezd, který připravovali na červenec 1945. Ještě 

před plánovaným termínem sjezdu učitelů Čech a Moravy se sešli školští pracovníci Velké 

Prahy v sále Lucerny v červnu 1945. Této manifestace se zúčastnili učitelé a profesoři všech 

druhů pražských školy, aby vyslechli programový projev ministra školství a národní osvěty 

Dr. Zdeňka Nejedlého. 

 

Shromáždění předsedal předseda Okresní odborové učitelské rady, inspektor Josef Novotný 

a mezi hosty byli zástupci sovětské akademie, akademici M. V. Cicin, V. V. Parin a profesor 

A. M. Jegolin a za hlavní město primátor města Prahy JUDr.Václav Vacek. 
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Hlavní součástí manifestace byl obsáhlý projev ministra školství Zdeňka Nejedlého otištěný 

v „Národním osvobození“ 13. Června 1945. Hlavní myšlenkou projevu ministra školství 

bylo odmítnutí všeho toho, co bylo v našem školství před rokem 1938 a nutnost postátnění 

školství.
61 

 

Chystaný manifestační sjezd učitelů z Čech a Moravy se sešel 14. a 15. července v Praze. 

První den se účastníci sešli ve Smetanově síni Obecního domu, kde za přítomnosti hostů  

ze Slovenska. Sovětského svazu a i z jiných slovanských států vyslechli projevy ministra 

školství Zdeňka Nejedlého o ideologii osvobozené školy, předsedy Ústřední odborové 

učitelské rady L. Koubka, který byl i předsedou sjezdu, o ideji nového učitelského 

organizování, V. Příhody o budování jednotné, pracovní školy a za středoškolské profesory 

Josefa Lomského o pedagogické spolupráci. Sjezd chtěl být důkazem názorové jednoty  

i jasnosti programu všeho učitelstva i jeho  ochoty spolupracovat ve školském úseku  

na výstavbě státu a jeho demokratické kultury.
62) 

 

V úvodním projevu Z. Nejedlého zazněla otázka jednotné školy, kterou Z. Nejedlý 

nepovažoval za novou, ale za nové považoval dobu, ve které se škola ocitla po skončení 

války. Ta doba byla nová v tom, že znamenala novou linii orientace k Sovětskému svazu  

a i k ostatním slovanským státům a národům.
63)

  

 

Škola v projevu ministra Z. Nejedlého byla jednotná, pro nejlidovější vrstvy a nástrojem pro 

vzdělání širokých mas. V projevu ministr Z. Nejedlý vyslovil přání, aby každý člověk bez 

rozdílu měl možnost získat vysokoškolské vzdělání.
64)

 

 

V závěru svého projevu Z. Nejedlý vyslovil podmínku pro uskutečnění jednotného školství, 

a to jeho úplné postátnění. Z. Nejedlý ujistil přítomné, že zákon o postátnění je již téměř 

hotov, a jedině státní školství, od mateřské školy až po univerzitu, zaručuje jednotnou školu, 

pak může být jednotně organizována.
65) 
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Václav Příhoda vystoupil na shromáždění s referátem nazvaným „Školský program 

Československé republiky“. V. Příhoda chápe ve svém příspěvku myšlenku znárodnění, 

demokratizace a socializace za základ školského programu a pokládá ji také za přesvědčení 

velké části učitelstva, jehož je mluvčím.
66)

 

 

Příhoda hovořil o škole jako škole společenské, která je účinným nástrojem ideologické 

výchovy s pevným výchovným programem, který obsahuje dvě základní výchovné metody, 

metodu individuální a metodu kolektivní výchovy. Škola je politickou společností, která 

potřebuje členění a výběr. Aktivní účastí v žákovských shromážděních, v klubech  

a v ostatních samosprávných činnostech je žák veden k podřizování se zájmům celku  

a k vnitřní kázni, zároveň je veden ke společenskému celku, který je vyjádřen společenskými 

symboly jednoty (vlajka, hymna, hesla). 

 

Kromě školy společenské je to pak škola pracovní, která počítá s žákovou aktivitou  

a samostatností. V. Příhoda považuje pracovní školu za program a žádá polytechnizaci 

vzdělání.
67)

 

 

Jednotnou školu považuje V. Příhoda ze nejlepší prostředek demokratického přístupu všech 

dětí ke vzdělání, který v sobě obsahuje protiklad jednoty a diferenciace podle nadání. Výběr 

se děje z celé základny národa podle schopností, množství a kvality učiva v jednotlivých 

předmětech. Příhodova škola je soustavou dvouleté až tříleté mateřské školy, pětileté školy 

obecné, čtyřleté školy druhého stupně, školy třetího stupně a jednotné univerzity. 

 

(V roce 1945 V. Příhoda vydal publikaci „Idea školy II. stupně“, kde jednotná škola je pro 

něho konečnou fází vývojové linie evropského školství v 19. a 20. století, kde není slepých 

uliček a kde všechny děti mají stejnou příležitost k takovému vzdělání, na jaké stačí).
68)
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Důležitým referátem sjezdu byl referát Karla Čondla s názvem jednotná škola II. stupně“.  

Karel Čondl byl českým pedagogem a čelným představitelem reformního školského hnutí, 

blízký spolupracovník vedoucí osobnosti tohoto reformního hnutí Václava Příhody, odborný 

učitel na Reformní měšťanské škole v Praze a orientoval se zvláště na metodiku dějepisu  

a českého jazyka. Pracoval na učebnicích a didaktických testech. Po válce zastával vysoký 

úřad na ministerstvu školství, ale nepřestal se zabývat metodikou dějepisného vyučování. 

 

K. Čondl se zabýval reformou školy II. stupně, kterou považoval za ústřední bod školské 

reformy vůbec a kolem které se také soustřeďuje největší zájem veřejnosti odborné i laické  

a problémy s tím související vyvolávaly největší diskuse. K. Čondl považoval školu  

II. stupně za obraz třídního rozvrstvení národní společnosti. Takovou školu K. Čondl shledal 

nástrojem třídního rozlišování ve společnosti.
69)

 

 

Jediným řešením této situace byla, podle K. Čondla, jednotná škola, kdy každý jedinec  

má stejnou příležitost ke vzdělání a umožňuje mu, aby rozvinul všechny speciální vlohy  

a schopnosti.
70)

 

 

K. Čondl se vyslovil pro školu jednotnou, povinnou a společnou všemu žactvu bez rozdílu 

pohlaví, tříd a nadání v období mezi 11-tým a 15-tým rokem věku dítěte. Ta může 

vzniknout, podle K. Čondla, jedině sloučením nižší střední školy a školy měšťanské  

a vyšším stupněm obecné školy. 

 

K. Čondl připouští, že jednotná škola musí respektovat individuální odlišnosti žáků, ale 

zároveň odmítl uznat za vhodné zařazování dětí do zvláštních tříd podle nadání. Rozlišení 

(diferenciaci) navrhl K. Čondl provést pouze v rámci třídy pomocí individuálních úkolů pro 

jednotlivé žáky, odlišené jakostí a množstvím v každém předmětu. Dále podpořil skupinové 

vyučování, kde ponechal děti různého nadání a tím podporoval vzájemnou pomoc silnějších 

slabším 
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Obě tyto metody navrhoval K. Čondl pouze pro první dvě třídy II. stupně. Ve třetím  

a čtvrtém ročníku navrhoval použít jemnějších diferenciačních metod, ale nepřipouštěl 

samostatné větve. K. Čondl navrhl metodu zájmových kroužků, která se pak objevila  

i v budoucím návrhu školského zákona z roku 1948, podle zájmů a sklonů, a také volitelné 

předměty.
71) 

(Školský  zákon 1948 také připouští volitelné předměty jako metodu diferenciace nadání). 

 

Celý tento manifestační sjezd učitelů Čech a Moravy skončil 15. července 1945 vydáním 

rezoluce, ve které se učitelé usnesli na české škole státní, jednotné, která poskytuje vyšší 

vzdělání všem vrstvám národa. 

 

Ministerstvo na požadavky pedagogické veřejnosti pro reformu školství ve smyslu vytvoření 

jednotné školy druhého stupně reagovalo vydáním výnosů, které vyšly v červenci 1945 a 

jimž se částečně rušila přehrada mezi měšťanskou školou a nižší střední školou, i když oba 

tyto typy nadále existovaly samostatně a zavedly devítiletou školní docházku. A aby 

ministerstvo školství vyhovělo požadavkům učitelské veřejnosti na provedení reformy, byla 

výnosem měšťanská škola připojena k pátému ročníku obecné školy a stala se tak školou 

všeobecné povinnou.
72) 

 

Výnos zřizoval plynulý postup bez zkoušky z obecné školy nebo první třídy měšťanské 

školy do nižší střední školy. (Pokud by žák nestačil svými schopnostmi pracovním 

požadavkům nižší střední školy v prvním čtvrtletí, mohl se vrátit zpět do měšťanské školy). 

 

Ministerskými výnosy se také stanovila shodná učební osnova na obou typech škol II. stupně 

ve všech čtyřech třídách, přičemž volitelné předměty zajišťovaly vnitřní rozčlenění podle 

směru nadání. 
73)

  

 



70 
 

O ministerských výnosech psal v „Národním osvobození“ E. Vlasák, který vše považoval  

za pouhý první krok k jednotné škole a věřil, že budou následovat další opatření. Ještě v září 

1945 byla zavedena nová učební osnova na měšťanskou školu, podle které se zavedly dvě 

větve, studijní a technická, jako prostředek vnitřní diferenciace.
74)

  

 

Na podporu jednotné, státní školy zasílaly jednotlivé okresy rezoluce, přesto k vydání 

oficiálního školského zákona a tím uzákonění státní, jednotné školy II. stupně, tak jak  

ji navrhovali pedagogové a teoretikové na svých schůzích, manifestacích, ale i v tisku, 

nedošlo. 

 

 

 

ZÁPAS O JEDNOTNOU ŠKOLU II. STUPNĚ A POLITICKÁ SITUACE  

V ČESKOSLOVENSKU 

 

Boj o jednotnou školu II. stupně probíhal celým obdobím od roku 1945 až do roku 1948, kdy 

byl vydán školský zákon a na základě tohoto zákona pak byla realizována jednotná, 

nediferencovaná škola. 

 

Tento úporný boj o jednotnou školu byl však spjat těsně s politickým vývojem v naší zemi, 

s bojem o politický charakter republiky. Právě tento politický a ekonomický vývoj republiky 

po osvobození, který spěl již jedním směrem a vyvrcholil událostmi roku 1948, byl příčinou, 

proč bez větších průtahů byla uzákoněna jednotná škola. Celá tato doba ještě čeká na úplné  

a systematické zpracování, ale je nutné ji připomenout a na historickém pozadí událostí 

ukázat ukončení té dlouhé cesty k jednotné škole. Historie může, aniž moralizuje, 

spravedlivě ocenit a diferencovat, může ukázat alternativy vývoje i souvislosti s vnitřní 

politikou, s kterou tato dlouhá cesta k našemu jednotnému školství je úzce spjata. 

Necelé tříleté období mezi koncem války a únorem 1948 bylo poznamenáno zápasem mezi 

demokracií a komunismem. V květnu vypuklo povstání ještě na území, které bylo 

okupováno německou armádou. Bojovníci na barikádách a různé místní štáby v průběhu 
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povstaleckých dnů uznala za svého představitele Českou národní radu. Svým způsobem ji 

uznala i okupační armáda, která potřebovala a hledala autorativního partnera pro jednání  

o příměří. Tak se Česká národní rada, ustanovená 30. dubna 1945 v čele s univerzitním 

profesorem Albertem Pražákem, přičemž dalším nejvýznamnějším představitelem byl 

komunista Josef Smrkovský, stala reprezentantem domácího odboje. Dne 7. května 1945 

byla v Remeši podepsána kapitulace, tím mohla válka skončit. Ovšem na žádost sovětské 

strany se celý ceremoniál opakoval následující den v Berlíně. Jedním z důvodů bylo to,  

že podepsáním kapitulace v Remeši by sovětské straně nevznikl nárok na český prostor. 

Jinak historicky měla sovětská strana svou vládu v Košicích, v Praze Českou národní radu,  

v obcích národní výbory. 

 

Dne 10. května 1945 přiletěla československá vláda z Košic do Prahy, a hned na druhý den 

Českou národní radu rozpustila. Autoritu košické vládě dodaly tanky armády osvoboditelky. 

Její letadla ji urychleně dopravila do Prahy, její automaty ji chránily při prvních krocích.  

Na oplátku vláda okamžitě vyhlásila státní doktrínu, že Československo bylo osvobozeno 

výlučně Rudou armádou. 

 

Československo se dostalo do sovětské sféry. Košická vláda, která byla v Praze, byla 

vytvořena v Moskvě a měla plnou podporu sovětských orgánů. Předsedou vlády se stal 

Zdeněk Fierlinger, předválečný československý diplomat, sociální demokrat a zbytkový 

statkář, ale zároveň Gottwaldova pravá ruka. Komunisté měli ministerstvo vnitra s policií, 

drželi státní propagandu, stejně jako zemědělství a školství, jejich lidé řídili odbory a Svaz 

mládeže. A co bylo velmi důležité, bylo jejich budování stranické organizace, pevnější, 

disciplinovanější a bojovnější než kterékoli jiné organizace. Pro nejbližší období, které 

skončilo za necelé tři roky, měli jediný cíl, a to převzít veškerou moc ve státě. 

 

Kromě komunistické strany zůstaly, tak jako v první republice, i jiné politické strany. Jejich 

počet byl však výrazně omezen, byly to Lidová sociálně demokratická strana a Národně 

socialistická, na Slovensku demokratická a později Strana práce a Strana svobody. Uvedené 

strany uzavřely mezi sebou spojenectví, které označily pojmem Národní fronta.  
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Ostatní strany z let předmnichovské republiky se buď neobnovily, nebo jejich obnovení 

Národní fronta zakázala. 

 

Vláda se ujala své funkce s poměrně podrobným plánem dalšího postupu, který vešel  

do dějin jako „Košický“, ve skutečnosti však byl připraven v Moskvě, neboť si sovětská 

strana kladla podmínku, aby nová vláda přijela do vlasti nikoli za Západu ale z Východu.  

To později sehrálo svou roli, protože všichni ministři i prezidenti se při veškerém 

rozhodování cítili do jisté míry vázání přáním a pokyny Moskvy. Odrazilo se to i v některých  

článcích vládního programu. Předloha programu byla vypracována komunisty, ale ostatní 

partneři v Národní frontě ji v zásadě přijali. Z hlediska historického nebylo prokázáno, proč 

se podrobili, zda proto, že nedokázali předložit svou alternativu, či proto, že se v dusném 

stínu sovětské moci neodvážili oponovat. Některé body vládního programu mohou posloužit 

jako ukázka nejen záměru vlády, ale také i tehdejšího ovzduší.  

 

V úvodu programu se hovoří o vládě široké Národní fronty Čechů a Slováků, všech 

sociálních složek a směrů, které doma, ale i v zahraničí vedly národně osvobozenecký zápas. 

Tato zdánlivě frázovitá formulace v podstatě znamenala, že ten, kdo se aktivně nepodílel na 

odboji, nemá právo se podílet na vládní moci. Zahraniční orientace politiky se podle 

programu nese ve spolupráci a spojenectví se SSSR. 

 

Pro vnitřní uspořádání byl stanoven nový prvek národních výborů, které byly vytvořeny  

v obcích, okresech, jako orgány státní a veřejné správy, volené lidem. 

Důležitou otázkou se také stala otázka vlastnictví. Program předpokládal, že bude majetek 

vyvlastněn. 

 

Košický vládní program se zabýval řadou jiných aktuálních problémů. Věnoval se sociální 

otázce, zajištění slušného životního standardu všem vrstvám obyvatelstva, potrestáním 

kolaborantů, národnostní problematice a dalším, které nejsou pro tuto práci podstatné. 

Vcelku lze říci, že Košický vládní program obsahoval mnoho pozitivního, zároveň však 
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vytvářel předpoklady pro budování nedemokratického společenského systému. Mezi 

markantní příklady omezené demokracie patřila dohoda, že nebudou povoleny další politické 

strany bez souhlasu Národní fronty a dosavadní politické strany budou mít působnost pouze 

v rámci zemí, nikoli celostátní. Nesměly se obnovit ani pravicové české strany (agrárníci, 

Národní demokracie a jiné), protože se podílely na „rozbití“ první republiky a podpoře 

okupantů. Tím pravice zmizela z politického života. Navíc všichni tolerovali paradoxní 

situaci, že komunistická strana byla vzdor dohodě stranou celostátní. 

 

Všechno toto dění probíhalo bez velkého odporu veřejnosti, protože ta po květnu 1945 byla 

uchvácena socialistickými idejemi. Navíc prezident Beneš, který se vrátil z emigrace, 

připouštěl, že naše demokracie „musí být demokracií socializující“
75)

.  

To vše a mnoho jiného způsobilo, že komunistická strana získala nejvíce sympatií  

a ve volbách v květnu 1946 dostala nejvíce hlasů a stala se nejsilnější stranou ve státě  

s právem na místo ministerského předsedy, jímž se stal komunista a po roce 1948 první 

dělnický prezident Klement Gottwald. Na Slovensku vyhrála volby Demokratická strana. 

Celé tříleté období pak probíhalo jako zápas mezi komunisty a nekomunistickými stranami  

a odehrávalo se na bázi lidově demokratického systému. To mělo klíčový význam na průběh 

i výsledek celého souboje v neprospěch nekomunistických stran. Celý zápas pak vyvrcholil 

v únoru 1948, kdy v průběhu únorového střetnutí se prokázalo, že nekomunistická opozice 

nebyla pro koalici s komunistickou stranou a k zápasu na půdě lidově demokratického 

systému připravena. Ve chvíli rozhodujícího střetnutí se ocitla mezinárodně  

ve vzduchoprázdnu a vnitropoliticky nemohla vyrovnat mocenskou převahu komunistů. Tak 

se komunistům podařilo převzít moc a nastolit svou totalitu za podpory velké části 

obyvatelstva. Začalo nové a další smutné období historie českého a slovenského národa. 

 

V tomto politickém zápase vstupuje boj o jednotnou školu do nové etapy.  

Obsahem kulturní politiky Komunistické strany Československa mezi květnem r. 1945  

a únorem r. 1948 bylo úsilí sjednotit všechny pokrokové síly na zásadách ideologie 

československé cesty k socialismu, uskutečnit důslednou demokratizaci kultury a na poli 

školském vytvořit základní předpoklady pro nový rozvoj školství a zpřístupnit kulturu  

a vzdělání širokým lidovým masám. 
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Demokratizace vzdělání mělo být dosaženo sjednocením celé školské soustavy na základě 

jednotné školy. Jednotná škola se prosazovala podle idejí a plánů jednotné školy 

předmnichovské republiky. Tehdejší ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý ve svém 

projevu na schůzi učitelů v Lucerně 11. května 1945 uvedl, že dostal záplavu přípisů 

volajících po reformě, ale poukázal na to, že bez důkladně připravených osnov, bez splnění 

nezbytných technických předpokladů nelze v době, kdy české školy se v některých místech  

teprve otvírají, kdy se tvoří nové učitelské sbory a kdy chybí přesná evidence tříd  

a učitelů, nelze překotně realizovat jednotnou školu, protože by to mohlo vést k chaosu  

a ke snížení úrovně vyučování.
76)

  

 

Na osnově nového školského zákona se však pracovalo a o postup prací na této osnově  

se zajímala celá veřejnost. Požadavek státní a jednotné školy zahrnuly do svých programů  

i ostatní socialistické strany, sociální demokraté se k ní přihlásili na svém dvacátém sjezdu. 

Také v národně socialistické straně byla myšlenka jednotné a státní školy živá, protože 

učitelé tvořili značnou část jejího členstva. V roce 1945 byla v základních školských 

otázkách mezi třemi socialistickými stranami shoda. 

 

Určitým pokrokem ke splnění požadavků učitelů na školskou reformu bylo zákonem, ze dne 

9. dubna 1946, stanovení nového typu škol – pedagogických fakult. Jejich posláním bylo 

připravovat učitele pro všechny typy škol a umožnit jim i přípravu k vědecké práci. Přesto 

hlavním úkolem ve školské oblasti zůstávalo vypracování osnovy nového školského zákona. 

Pro reformu se zásadně vyslovovaly všechny politické strany, protože dosavadní školský 

systém neodpovídal potřebám nového státu. 

 

Pokrokové učitelské organizace daly podnět k vypracování osnovy nového školského zákona 

již v roce 1938. V době okupace učitelé a pedagogičtí odborníci, jako byl Ladislav Koubek, 

který byl ředitelem dívčí měšťanské školy v Praze, bojovník za socialistické zaměření 

československého školy a práce učitelstva, iniciativní spolupracovník „Československé obce 

učitelské“ a „Socialistického sdružení učitelského“, redaktor „ Časopisu československé 

obce učitelské“ a spolupracovník „Učitelských novin“ a po roce 1945 stál v čele jednotného 
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„Svazu zaměstnanců školství „ při ROH a byl také okresním školským inspektorem v Praze, 

pak vyslancem ČSR v Rakousku a držitelem „Řádu práce„ dlouholetý člen KSČ  

a poslancem, Josef Keprta, který byl dlouholetým učitelem na obecných a měšťanských 

školách a později zemský školní inspektor a přednosta Pedagogického oddělení Ministerstva 

školství a národní osvěty v Praze, iniciativní účastník porad o nových osnovách pro školy 

národní, hlavně za ministra školství Ivana Dérera v třicátých letech. Byl významným 

spolupracovníkem a po určitý čas redaktorem časopisu „ Věstníku pedagogického“, kde si 

všímal i reformě- školských pokusů mezi oběma světovými válkami. Po roce 1945 pracoval 

jako profesor Vysoké školy pedagogické v Praze později Pedagogické fakulty Karlovy 

univerzity, Václava Příhody za předsednictví již zmíněného Josefa Peška vypracovali 

elaborát nového školského systému. Po Peškově zatčení činnost přerušili a vypracovaný 

elaborát uschovali u komunisty L. Koubka, který dal v roce 1943 podnět k další práci. 

Ústřední odborová rada učitelská projednávala tento návrh již v květnu 1945 a první sjezd 

učitelů jej v červenci 1945 schválil. 

Pokrokoví učitelé bez ohledu na politickou příslušnost podporovali myšlenku demokratizace 

(socializace) vzdělání a postátnění veškerého školství. 

 

Jednotná pracovní škola, jak ji projektovali pokrokoví učitelé, měla dát každému občanu 

příležitost k dosažení všech stupňů vzdělání, přispívat k sjednocení národa jednotnou 

výchovou a zároveň, podle obsahu návrhu, řídit „výběr pracovního rozlišení z veškeré lidové 

podstaty“.
77) 

 

Návrh základního školského zákona byl tedy předložen ministrem školství a osvěty 

Zdeňkem Nejedlým k ústavnímu projednání v parlamentu. Při prohlídce archívu parlamentu 

z roku 1945 jsem na projednávání tohoto školského zákona nenarazila snad proto, že k němu 

vůbec nedošlo. Politická situace se změnila tím, že Zd. Nejedlý byl nahrazen ve své funkci 

ministra národním socialistou J. Stránským, který tento návrh vrátil k přepracování. 

 

Je nutné také zmínit, že nová školská soustava se lišila od minulé také obsahově. Především 

měly být do výchovy mládeže zahrnuty „ ideje státní revoluce“ a školní výchova měla být 

zásadně laická. Církvím se poskytovala možnost obstarávat náboženskou výchovu mimo 
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školu. Církevní řády nesměly podle projektu zřizovat školy, ani na nich vyučovat. Naproti 

tomu měla být zesílena výchova v duchu národním, v duchu nové státní ideje a důsledné 

demokracie.
78)

  

 

Podle tohoto nového školského zákona měla být národní škola rozdělena na stupně podle 

duševního a tělesného vývoje dítěte. Mateřská škola byla určena pro děti od tří do šesti let. 

Na ni navazovala obecná škola, kterou měly navštěvovat děti ve věku od šesti do jedenácti 

let, a nižší střední školu všechna mládež od jedenácti do patnácti let (škola II. stupně). Školu 

III. stupně, vyšší střední školu, případně školy odborné, měli navštěvovat žáci po patnáctém 

roce. První stupeň (škola obecná) a druhý stupeň školy měly být pro všechnu mládež 

povinné. 

 

Pro děti vyžadující mimořádnou výchovnou péči se měly zřizovat samostatné zvláštní školy. 

Tento návrh zásadně měnil dosavadní školský systém a prodlužoval povinnou školní 

docházku z osmi na devět let. 

 

Ministerstvo školství a osvěty na podporu svého návrhu uvedlo výsledky svého průzkumu  

ke dni 31. 12. 1945 a ukázalo, že se situace na školách proti předválečným poměrům 

nezměnila. A že také sociální složení zůstalo na jednotlivých školách stejné. Na středních 

školách studovalo jen minimum dětí z dělnických rodin. 

 

Návrh vynechal z označení jednotná diferencovaná škola, tak jak ji navrhl a snažil se 

prosadit v třicátých letech Václav Příhoda.  Rozdílnost nadání a talentu měly být pěstovány 

vnitřní diferenciací školy mimo hlavní proud vyučování. 

 

Komunistickým učitelům, pokrokovým učitelům z řad sociální demokracie a národně 

socialistické strany i jiným zastáncům demokratizace školy záleželo na tom, aby byl 

uplatněn princip občanské rovnosti i v přístupu ke vzdělání. Proto také součástí návrhu 

nového školského zákona bylo zrušení školného a všech poplatků na školách. 
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Komunistická strana přitom očekávala, že tato nová koncepce přispěje i k demokratizaci 

inteligence a k stírání její stavovské výlučnosti. 

 

Po uveřejnění osnovy základního školského zákona, spíše jejího návrhu, manifestačním 

sjezdu učitelů a ministerských výnosech, čekala pedagogická veřejnost na další kroky 

ministerstva ve prospěch přeměny školství. Především se otálelo s jejím postátněním,  

s prodloužením povinné docházky na devět let a se schválením samotného školského zákona. 

Tím, že se celá záležitost reformy školství zpolitizovala, dostala se realizace reformy  

do velmi ostrých diskusí. Pro reformu školství byly zejména zástupci levicového spektra  

a proti především odpůrci komunismu. 

 

Proti postátnění školství se od samého počátku postavila katolická církev, lidová strana  

a Demokratická strana. Své negativní stanovisko ke státní škole zdůvodňovaly tím, že chtějí 

respektovat Masarykem zdůrazňovaný křesťanský základ výchovy a morálky a dbát 

především o zvýšení výchovného poslání školy. Lidová strana navíc hájila stanovisko,  

že jednotná škola nemusí znamenat školu státní a že je zapotřebí zachovat církevní školství, 

na jehož zřizování má církev právo. 

 

Nyní bych se ráda zmínila i o těch,  kteří  souhlasili s provedením reformy školství v duchu 

navrženého školského zákona a  později se vrátím k táboru,  který byl zásadně proti 

jakékoliv reformě a změnám ve školství. Takovým zástupcem levicového křídla byly články 

v tisku, které reagovaly na neuspokojivou situaci ve školství. Příkladem nespokojenosti  

se zdlouhavým přístupem k reformě školství byl článek v „Národním osvobození“ s názvem 

„Co je s postátněním školství“. Jeho autor E. Vlasák napsal, že nemůže být pochyb o tom,  

že i škola je národním majetkem, jenž nepatří do rukou soukromých. A přeci proti jejímu 

postátnění se dějí tiché a houževnaté akce, které mají svůj kořen v názorech a cílech 

nedemokratických.
79)
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E. Vlasák reagoval na situaci v zemi, a to především na změny, které se týkaly 

znárodňování. Ovšem postátnění se houževnatě a úporně bránily soukromé školy a církevní 

školy, které na své pozici odporu setrvaly až do úplného konce, kdy po revoluci 1948 musely 

ustoupit. 

 

Z důležitých událostí pro naše školství 1945, prolínajících se těmito reakcemi a odezvami  

na realizaci reformy školství, bylo vydání tří školských dekretů na podzim (říjen) 1945. 

Vláda schválila tři dekrety pro školství, které se týkaly vysokoškolského vzdělání učitelstva, 

pedagogických fakult a Výzkumného ústavu pedagogického. 

 

První dekret stanovil, že učitelé všech stupňů a druhů škol nabývají vzdělání  

na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Čili jeden ze základních 

požadavků učitelů a komplexu reformního hnutí z první republiky zde získal základní 

východisko pro svou realizaci. 

 

Druhý dekret stanovil, že počátkem studijního roku 1945/1946 se zřizují v Praze a Brně 

pedagogické fakulty, jejichž organizační statut vydá ministr školství v dohodě s ministry 

financí a vnitra.
80) 

 

Třetí dekret dával pevný právní základ Výzkumnému ústavu pedagogickému se sídlem 

v Praze, se samostatnou částí v Brně. (Dosud působící VÚP byl zřízen prozatímním 

výnosem ministerstva školství z 25. května 1945. Ústav dostal také označení  

J. A. Komenského). 

 

V souvislosti se zmínkou VÚP je třeba říci, že na podzim 1945 začaly v tomto výzkumném 

ústavu pracovat dvě komise na přípravě pracovní školy, na přípravě reformy školství. Jedna 

z nich byla vedená O. Chlupem a připravovala definitivní učebné osnovy a byla podle 

jednotlivých předmětů rozdělena ve speciální odbory vedené předními odborníky v didaktice 

národní i střední školy. V této komisi pracovali učitelé všech čtyř školských stupňů a osnovy 
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byly zamýšlené pro školní rok 1946/1947. Druhá komise, organizační, vedená V. Příhodou, 

připravovala praktické provedené jednotné pracovní školy.
81)

  

 

Otokar Chlup sám uveřejnil svůj názor k reformě školství ve svém článku „Jaká bude naše 

škola (K návrhu školského zákona)“. O. Chlup souhlasil s jednotnou a státní školou, jejímž 

účelem je, aby všechna mládež měla přístup ke všem stupňům vzdělání, které odpovídají 

jejímu nadání. Jednotnost viděl O. Chlup především na druhém a třetím stupni, kdy vymizí 

rozdíl mezi školou měšťanskou a nižší střední školou. Po pátém, postupném ročníku obecné 

školy vstoupí veškerá mládež do školy druhého stupně, kde se pouze rozdílem 

kvantitativním vyhoví zvláštním sklonům a zájmům, které by mohly určovat budoucí 

povolání. 

 

Na třetím stupni bude řada odborných škol, bývalé střední školy, tj. gymnázia a reálky. Tyto 

školy třetího stupně označil O. Chlup jako akademie. Studenti z kterékoli akademie,  

ať gymnazijní, průmyslové, zemědělské, obchodní a z dalších budou mít přístup  

na kteroukoli vysokou školu.
82) 

 

Jednotnost školství vidí O. Chlup v tom, že všechny školy budou poskytovat všeobecné 

vzdělání, ale zároveň si ponechají svůj odborný ráz.
83) 

 

Nově se O. Chlup zmiňuje o fyzické práci, kterou považoval za důležitou a zařadil  

ji do školní výchovy, zvláště na třetím stupni a v posledních ročnících druhého stupně. Tím 

se podle O. Chlupa stírá předsudek minulosti, který aristokraticky znevažoval fyzickou práci 

jak morálně, tak i hmotně, a to byl také důležitý rys jednotné školy v duchu lidové 

demokracie.
84)

 

 

Pokud jde o organizaci školství podle věku, tak se O. Chlup ztotožňuje se směrnicemi 

návrhové komise, která navrhla mateřské školy nepovinné pro děti od tří do pěti let  
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a povinné od pátého do šestého roku dítěte. Na mateřskou školu navazuje pětitřídní škola 

obecná, následovaná čtyřletou školou druhého stupně a po ní čtyřleté akademie.
81)

 

 

O. Chlup ovlivněn společenskou a politickou situací přehodnotil některé názory a stal  

se stoupencem nových prvků, které se objevily v návrhu pro školský zákon. (Tělesná práce, 

orientace k Sovětskému svazu, zavedení výuky ruského jazyka). 

 

Rok 1945 vyvrcholil v posledních měsících, kdy se domluvili ministr školství Z. Nejedlý  

a pověřenec školství a osvěty L. Novomeský, že česká strana za účasti Slovenska vypracuje 

nové znění školského zákona a předloží jej parlamentu a veřejnosti v podobě celostátního, 

základního školského zákona. Podle zpráv, které vyšly v časopise „Jednotná škola“ z let 

1945/1946 a 1947/1948, měla tuto domluvu realizovat celostátní „Komise pro reformu 

školství při Ministerstvu školství a osvěty v Praze“. 

 

Do této komise přizval ministr školství Z. Nejedlý všechny členy slovenské komise pro 

školství. Podle předběžné porady měla česká a slovenská část komise předložit svůj návrh 

školského zákona a potom společnou prací zákon formulovat. 

 

První společné zasedání se konalo již v novém roce 1946, a to ve dnech 5. až 7. února  

v Praze. Úvodní řeč přednesl ministr školství Z. Nejedlý za přítomnosti pověřence 

slovenského školství L. Novomeského a jeho zástupce O. Pavlíka. Samotné porady pak vedl 

Josef Váňa, český psycholog a pedagog, který po studiu filozofie, historie a psychologie 

pracoval v Československé tiskové kanceláři v Masarykově akademii práce a v Elektrických 

podnicích hlavního města Prahy, kde vedl psychotechnické oddělení. Zabýval se psychologií, 

zejména psychotechnikou. Od konce třicátých let spolupracoval s učiteli reformních 

pokusných škol. Za okupace se zúčastnil ilegální přípravy školského zákona. 

Od roku 1945 byl ředitelem nově založeného Výzkumného ústavu pedagogického O. Pavlík . 
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Za podklad porad se souhlasem všech členů komise byl přijat návrh slovenské strany, který 

obsahoval podklady pro všechny stupně i druhy škol, kromě škol vysokých. Čeští školští 

pracovníci podle O. Pavlíka nepředložili ucelený návrh, který by byl způsobilý pro konkrétní 

legislativní rokování.
86)

 

 

Česká strana předložila návrh školského zákona, také osnovu základního školského zákona 

z roku 1945. Ten byl považován ze strany Slovenska za rámcový a zpochybňovali koncepci 

školy II. stupně a postrádali dostatečné množství konkrétního materiálu. 

 

Při jednání se největší těžkosti vyskytly pouze při otázce struktury školy II. stupně. Podle  

O. Pavlíka nebyla z české strany jasná představa o vnitřní jednotnosti školy II. stupně, 

protože se připouštěla podle V. Příhody, kvalitativní dediferenciace, což slovenská strana 

nechtěla připustit.
87) 

 

V původním českém návrhu školského zákona z roku 1945 se děti školy II. stupně, podle 

možnosti školy a potřeby žáků, rozdělily do skupin nebo souběžných tříd, které se odlišovaly 

úpravou některých přemětů.
88)

 

 

Poslední zasedání komise, které otevřel ministr školství Z. Nejedlý spolu s L. Novomeským, 

se konalo v únoru 1946 pod předsednictvím O. Pavlíka. Vypracovaná osnova zákona přešla 

připomínkami a dostala se již v dubnu do vlády. 

 

Návrh základního školského zákona vyšel tiskem v červenci 1946 v časopise „Školství  

a osvěta“. Václav Příhoda o něm napsal, že pokud bude zákon přijat tak, jak byl navržen, 

postaví se naše školství na první místo ve světě.
89)
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Tento návrh školského zákona z roku 1946 zavádí jednotné, státní školství v celé republice, 

sjednocuje vzdělání veškeré mládeže do patnácti let, odstraňuje slepé uličky ze školství  

a dává všem dětem měst i venkova možnost všestranného duševního vývoje. Usnadňuje 

přestup do vyšších škol všem dětem bez ohledu na sociální původ rodičů. Odstranil církevní 

školy a veškeré školy soukromé. 

 

Podle návrhu zákon je veškeré školství bezplatné a sociálně slabým dětem se umožňuje 

podporami a internáty dosáhnout nejvyššího vzdělání, ovšem mají-li pro to schopnosti. 

Návrh zákona zahrnoval školy mateřské, prvního stupně (obecné, na Slovensku základní), 

druhého stupně (nižší střední) a třetího stupně (vyšší a odborné). 

 

Mládež, podle návrhu zákona, byla povinna chodit do mateřské školy ve větu od pěti do šesti 

let a to školy národní (obecné a nižší střední) od šestého roku věku, devět let, tedy  

do patnáctého roku věku dítěte. 

 

Pro žáky, kteří se při vyučování nebo postupu opozdí pro nemoc nebo jinou závažnou 

příčinu, zřizuje návrh zákona podpůrné třídy, a to tak, aby se opožděným žákům umožnil 

další normální postup. O děti tělesně a duševně opožděné pečují návrhem zákona ustanovené 

školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. 

 

Obecná škola (na Slovensku základní) poskytovala, podle návrhu, dětem základy obecného 

vzdělání a měla pět postupných ročníků. Nižší střední škola byla čtyřletá a poskytovala 

dětem obecné vzdělání. 

 

Nově se na tuto školu zavádí, podle návrhu, občanská a politická výchova, ruský jazyk  

a pracovní a technická výchova. (Chlapci výchovné ruční práce, u dívek ženské ruční práce, 

domácí nauky).  
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Také na obecnou školu návrh zavádí občanskou nauku a ruský jazyk, který se omezuje  

na čtvrtý a pátý postupný ročník. V návrhu se neřešil způsob, jak upravit vyučování 

v jednotné škole II. stupně, aby celková úroveň vzdělání neutrpěla a aby se nadaným dětem 

poskytlo vzdělání přiměřené jejich schopnostem a nadání. 

 

Školy třetího stupně návrh zřizuje jako vyšší školy obecně vzdělávací a vyšší školy odborné 

a odborné školy výběrové a nevýběrové. 

 

Tyto střední školy třetího stupně (výběrové) umožňovaly dětem získat přípravu pro možnost 

studovat na vysokých školách. Učební plány a osnovy výběrových škol třetího stupně podle 

návrhu zavádějí pro žáky, s výjimkou žáků v posledních ročnících, v každém školním roce 

zpravidla čtyři nepřetržité týdny tělesné práce v různých hospodářských oborech, zejména 

zemědělství, průmyslu a obchodu. 

 

Vyšší školy jsou výběrové a čtyřleté, žáci z nich mohou přestoupit na jinou vyšší školu  

po vykonání rozdílové zkoušky. 

 

Vyučování na škole vyšší, všeobecně vzdělávací, je rozvětveno na směr humanitní a reálný. 

Tato navrhovaná diferenciace na směr humanitní a reálný dokončuje úpravu vyššího 

středního školství, která byla započata po 5. května 1945, kdy byly ve III. – V. třídě reálných 

gymnáziích, vedle základních větví s latinou, zavedeny technické větve. Dále na škole 

všeobecně vzdělávací návrh zavedl, mimo jiné, povinný ruský jazyk, národní hospodářství, 

občanskou a politickou výchovu a výchovu estetickou a hudební. 

 

Pro pracující návrh zřizoval při těchto školách všeobecně vzdělávacích kurzy a tím  

se uskutečňovala zásada dát všem stejnou možnost a příležitost ke vzdělání. 
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Návrh zákona zahrnoval i odborné školy, které členil na vyšší, čtyřleté, odborné školy, dvou 

až tříleté, odborné školy výběrové a nevýběrové. Vyšší odborné školy měly poskytovat 

jednak všeobecné vzdělání, jednak vyšší odborné vzdělání pro samostatné podnikání a pro 

zaměstnání a zároveň připravovat k vysokoškolskému studiu. Odborné školy výběrové, dvou 

až tříleté poskytovaly, podle návrhu, vzdělání pro určitá povolání. 

 

Školy odborné, nevýběrové, byly povinné pro veškerou mládež, která ukončila povinnou 

školní docházku, pokud nechodila do jiné školy třetího stupně. (Tímto opatřením návrh 

prodlužoval školní povinnost mládeže až do osmnácti let, tedy do dospělosti a zaručoval,  

že žádné dítě nevstoupí do života pouze se základním vzděláním). 

 

Návrh zákona byl předložen k projednání v parlamentu tehdejším ministrem školství  

Z. Nejedlým, ale rok 1946 byl rokem konání voleb, a tak byl Z. Nejedlý vystřídán jiným 

ministrem školství a osvěty a návrh byl vrácen opět k přepracování, přestože 

v Budovatelském plánu vlády K. Gottwalda byl závazek (vládní usnesení z července),  

že osnova základního školského zákona bude v nejkratší době přijata. (Podle usnesení měly 

československé školy pracovat na právním základě od začátku školního roku 1947/1948). 

 

Po navrácení návrhu školského zákona k přepracování zpět na ministerstvo školství, 

požadoval nový ministr školství, univerzitní profesor a právník J. Stránský, aby se na osnově 

zákona pracovalo od začátku a znovu vyjmenoval komisi pro školskou přestavbu. 

 

František Kahuda,  který byl pedagogem, sociologem a školským organizátorem a po válce 

se věnoval budování jednotné střední školy. Pracoval na ministerstvu školství a osvěty  

až do roku 1966. Poté se vrátil na pedagogickou fakultu, kde se věnoval pedagogické 

sociologii, ve svém článku „O budoucnost a existence národa“ z prosince 1946 zaznamenal 

činnost této nové komise, která byla vrcholným poradním orgánem ministerstva školství  

a vedena O. Chlupem. 
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Komise byla složena ze zástupců odborových organizací všech stupňů a druhů škol 

z českých zemí a ze Slovenska, ze zástupců Svazu zaměstnanců školství a osvěty, ústředních 

vědeckých institucí, výzkumných ústavů pedagogických i Svazu rodičovských sdružení. 

 

Komisi byl již předem předložen program porady o návrhu základního školského zákona. 

V něm byly uvedeny sporné body, o nichž se měli odborníci vyjádřit. Jednání byla přítomna 

subkomise ministerstva školství a osvěty složená z ministerských úředníků, kteří předlohu 

zpracovávali. 

 

Ke sporným otázkám patřily především otázky názvu školy II. stupně a III. stupně. 

(Účastníci se neshodli na názvu školy II. stupně. Předloha zákona uváděla název škola 

„občanská“, ale asi polovina účastníků byla pro označení škola „nižší střední“. Po diskusích 

se posléze všichni shodli na tom, že nezáleží na názvu, ale na obsahu. Pro školy III. stupně 

se všichni shodli na označení „střední škola“). 

 

Další otázky předložené k řešení se týkaly školy státní, zda zavést povinnou docházku  

do mateřské školy již od pěti let, zda zavést povinnou devítiletou školní docházku, zda začít 

s výukou ruského jazyka již na obecné škole a nejpodstatnější otázka z celého projednávání, 

a to zda uskutečnit jednotnou školu pro všechnu mládež od 11 let do 15 let, nebo ponechat 

rozdělení mládeže buď v 11 letech nebo 13 letech a vychovat ji podle určitých hledisek 

odděleně, a otázka latiny. 

 

Schůze komise se konala 29. a 30. listopadu 1946 a všichni shromáždění se dohodli na 

zásadě, že školy zřizuje a vydržuje stát, na povinné docházce do mateřských škol do pěti let, 

na povinné devítileté docházce a ani při jednání o ruském jazyce na obecné škole se mínění 

téměř nerozcházelo v tom, že v pátém postupném ročníku obecné školy bude ruský jazyk 

zaveden jako povinný. Slovenští zástupci se v tomto připojili k českému řešení. 
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Nejrozsáhlejší debatu si vyžádalo jádro nového školského zákona, a to zda má být škola 

jednotná pro všechnu mládež od jedenácti do patnácti let. Nešlo zde podle F. Kahudy  

o nadání žáků, protože jak F. Kahuda napsal ve svém článku, že je nesporné, a je to věcí 

čistě pedagogickou a metodickou, že každý škola musí v rámci třídy (vnitřní diferenciace) 

k těmto vlastnostem přihlížet, ale šlo o to zda mládež se má v patnácti nebo ve třinácti letech 

rozdělit a vzdělávat podle určitých hledisek, tedy šlo o vnější diferenciaci.
90)

 

 

Téměř všichni zúčastnění, jak uvedl F. Kahuda ve svém článku, se postavili za jednotnou, 

nediferencovanou školu II. stupně, jen malá skupina přítomných, zejména zástupci 

zájmového odboru středoškolských profesorů a zástupci středoškolského odboru 

ministerstva školství a osvěty, byla proti. 

 

Z celých těchto událostí můžeme usoudit, že návrh školského zákona byl zcela jasně 

formulován, pedagogicky a didakticky zdůvodněn a propracován, pouze dva základní body 

brzdily projednání konečného znění školského zákona. Nejdříve to byly námitky proti škole 

státní (odpor představitelů soukromých a církevních škol), a zamítání jednotné školy II. 

stupně, což bylo umožněno tehdejší politickou situací ve státě.  

 

 

K podpoře jednotné školy II. stupně uvedl rektor Karlovy univerzity, profesor Bydžovský,  

že nediferencovaná škola II. stupně je požadavkem demokracie, což je princip už sám o sobě 

tak vysoký a důležitý, že podle něho je nutno jednat.
91)

 

 

Také tehdejší děkan pedagogické fakulty profesor O. Chlup se postavil za jednotnou 

nediferencovanou školu II. stupně s tím, že jedině takováto škola odpovídá změnám  

ve společnosti.
92) 
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Za jednotnou školu II. stupně se postavili také zástupci Slovenska a prostřednictvím 

středoškolského profesora G. Pavloviče se vyjádřili, že tato škola musí být jednotná  

a povinná pro všechnu mládež, která nepřipouští žádné rozdíly.
93) 

 

Řada dalších účastníků otevřeně mluvila pro nediferencovanou školu II. stupně, mezi nimi 

promluvil i zástupce Svazu rodičovských sdružení v Praze, který přiznal, že mínění rodičů 

není jednotné, že jsou rodiče, kteří se staví proti nediferencované škole II. stupně, ale toto 

plyne pouze z jejich mylné a nedostatečné informovanosti a slíbil, že se pokusí přesvědčit  

i tuto část rodičů o tom, že jejich stanovisko není správné a postavil se za jednotnou 

nediferencovanou školu II. stupně.
94) 

 

K otázce latiny na střední, vyšší škole shromáždění odsouhlasilo takové postavení latiny  

ve výuce, která odpovídá požadavkům vysokých škol, druhý živý jazyk byl přijat jako 

nepovinný a vnitřní organizace školy III. stupně byla vyřešena diferenciací na větve nebo 

třídy již od prvního ročníku (což můžeme vidět i později v sedmdesátých letech, kdy byla 

tato škola rozdělena do větví humanitních a přírodovědných), přičemž přítomní zdůraznili, 

že škola zůstává i nadále jednotná. 

 

Zavedení povinné práce žactva v nejvyšší třídě školy II. stupně a v prvních třech třídách 

školy III. stupně bylo přijato také bez námitek. Byla také přijata zásada podpůrného 

vyučování, podpůrné třídy pro žáky, kteří se ne vlastní vinnou opozdili ve vyučování. 

 

Při projednávání návrhu nového školského zákona nebyly uspokojivě vyřešeny tři hlavní 

body, a to postátnění osobního, ale i věcného nákladu na školství, pak zrušení soukromých 

škol a vnitřní úprava školy II. stupně, čili otázka vnější diferenciace.  

 

K této poslední nevyjasněné otázce byl uveřejněn článek v „Národním osvobození“, kde 

jeho autor E. Vlasák věřil, že v otázce vnitřního rozčlenění školy II. stupně se dospěje  
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k nespornému řešení a pokud se správně vyřeší, pak se ukáže, co je větší škoda a jaká vzniká 

jedincům křivda, při společném vyučování nadaných a méně nadaných, nebo při dosavadním 

způsobu výběru, vylučujícím ohromnou většinu mládeže z možnosti vyššího vzdělání.
95) 

 

K otázce zrušení soukromých škol viděl E. Vlasák současný odpor pouze jako prestižní 

záležitost církevních míst a lidové strany.
96) 

 

Postátnění škol bylo podle E. Vlasáka věcí seznámení veřejnosti vhodným způsobem  

a jasným zdůvodněním řešení, proč škola státní, protože jedním z mnoha důvodů je i velký 

dosah pro hospodaření obcí, okresů a zemí.
97)

  

 

E. Vlasák patřil především k obhájcům jednotné školy II. stupně a k pokrokově smýšlejícím 

jedincům, kteří na obhajobu navrhovaného školského zákona uváděli jak argumenty 

pedagogické, sociální, tak i hospodářské. 

 

K druhému pólu patřili odpůrci především z řad středoškolských profesorů, církve  

a zástupců politických stran, zejména strany lidové. K takovému vyjádření nesouhlasu 

s navrhovaným školským zákonem patřil i článek ve „Svobodných novinách“, „Anketa  

o novém školském zákoně“, jehož autorem byl profesor V. Hlavatý. Václav Hlavatý byl 

matematik světového významu. V době první republiky absolvoval studia matematiky  

a deskriptivní geometrie na Karlově univerzitě v Praze a pak působil jako středoškolský 

profesor. Za své působnosti středoškolského profesora studoval v Holandsku, v Římě, Paříži, 

Oxfordu. Po studiích se stal profesorem na Přírodovědecké fakultě v Praze a od roku 

1937/1938 až do roku 1946 pracoval jako hostující profesor na Princetonské univerzitě  

v USA. V roce 1948 pak působil na pařížské Sorboně. V letech 1945 až 1948 byl politicky 

činný v národní socialistické straně, v roce 1946 byl krátce poslancem Prozatímního 

Národního shromáždění. V roce 1948 legálně odešel do USA, kde se stal profesorem  

na Indiana University v Bloomingtonu a kde také zemřel. 
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Tímto článkem V. Hlavatý vyzval veřejnost k otevřené diskusi k návrhu školského zákona. 

V. Hlavatý se domníval, že školský zákon se připravuje s vyloučením veřejnosti a považoval 

za nutnost, aby se rodiče o navrhovaných změnách ve školství vyjádřili. V. Hlavatý 

nesouhlasil se zavedením jednotné školy II. stupně, protože ta nejen nivelizuje sociální 

rozdíly, ale také nadání žáků. Nivelizace nadání je, podle V. Hlavatého, příčinou poklesu 

úrovně školy II. stupně.
94)

 

 

V. Hlavatý navrhl ve svém článku kompromisní řešení návrhu na realizaci školy II. stupně. 

Tuto školu II. stupně navrhl V. Hlavatý jako jednotnou, povinnou, ale diferencovanou. 

Diferenciaci uskutečnil V. Hlavatý tím, že ponechal první dva roky společné pro všechny 

děti, ve třetím a čtvrtém roce školu dělil na dvě větve, praktickou a studijní. (Toto se později 

realizovalo, sice jen v devátých třídách, v sedmdesátých letech). 

 

I když V. Hlavatý vyzval veřejnost k otevřené diskusi, nevyvolal článek mnoho pozornosti  

a reakce, které došly se shodovaly s vyjádřením Bohumila Pluhaře, který ve svém článku  

„K otázce jednotné školy druhého stupně“ napsal, že takové řešení by dnes nebylo krokem 

vpřed.
99)

 

 

Přes veškeré námitky a otevřené vystoupení v tisku byl nově přepracovaný návrh základního 

školského zákona, schválený ministrem školství Jaroslavem Stránským předložen 

k připomínkám v roce 1947. Znění přepracovaného návrhu školského zákona vyšlo v tisku. 

Časopis „Školství a osvěta“ otisklo znění tohoto návrhu 21. března 1947.  

 

Podle nového, přepracovaného návrhu zůstalo školství jednotné, státní a děti jsou povinny 

chodit devět let do školy. Pro žáky, kteří se opozdili  při vyučování zachoval návrh podpůrné 

vyučování a aby nebyla porušena zásada demokratické rovnosti všech škol II. stupně a všeho 

žactva, zavedl návrh vnitřní diferenciaci, kdy vyučování na všech školách II. stupně  

se upraví tak, aby se při společném základním vyučování vyhovělo přirozeným rozdílům 

v nadání žáků a jejich zájmům o další vzdělání. 
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Školy jsou přípravného stupně, mateřské školy (školky) od tří do šesti let, prvního stupně, 

obecné, na Slovensku ľudové, trvající pět let, druhého stupně, občanské, které mají čtyři 

postupné ročníky. Žáci občanské školy byli povinni tělesně pracovat čtyři týdny v poslední 

třídě. 

 

Školy třetího stupně jsou výběrové a poskytují mládeži od 15 let možnost dalšího vzdělání 

podle jejího zvláštního nadání. Školy třetího stupně zahrnují odborné, povinné školy 

(povinnost pro děti, které nestudují žádnou jinou střední školu, prodloužení školní docházky 

a zajištění vyššího vzdělání), výběrové, čtyřleté, kam patří střední školy (poskytující 

všeobecné vzdělání a připravující pro studium na vysokých školách) a střední odborné školy 

a odborné školy s kratší studijní dobou než čtyřletou. Také žáci škol třetího stupně jsou 

povinni v každém školním roce pracovat čtyři týdny v některém hospodářském oboru. 

Součástí návrhu zůstávají zvláštní školy. 

 

Návrh zůstal ve své podstatě týž, nově se zde objevilo řešení vnitřní diferenciace na školu  

II. stupně, které mělo zajistit, aby se nadaní žáci neztratili v průměru. Samozřejmě návrh 

opět vyvolal velký ohlas, zejména jeho nejpodstatnější část, škola II. stupně. 

 

Takovým ohlasem je reakce středoškolských profesorů, kteří takovéto jednoznačné řešení 

školy II. stupně zásadně odmítali. V článku „Profesoři k návrhu základního školského 

zákona“ prostřednictvím autora článku, středoškolského profesora Rudolfa Skřečka, 

prohlásili, že jsou pro jednotnou školu, ale odmítají školu uniformní a usilují hlavně o to, 

aby škola II. stupně, o kterou především jde, byla vydatně a účelně diferencovaná, nemá-li 

celková úroveň našeho školství poklesnout.
100) 

 

Středoškolští profesoři nejsou proti rozšíření povinného vzdělání do 15 let, rovněž schvalují 

požadavek vyššího vzdělání nejširších lidových vrstev, ale návrh shledávají rámcový, který 

neodpovídá ani přirozenému vývoji mládeže, ani přirozeným potřebám doby, směřující  
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k diferenciaci stále větší a větší. Pro středoškolské profesory je rozhodujícím jednotný duch 

výchovy a odmítají, tzv. vnitřní diferenciaci (v rámci třídy) jako způsob zaostalý a dávno 

překonaný.
101) 

 

Odmítají proto zrušení nižší střední školy, které pro ně znamená snížení úrovně a významu 

střední školy. Nediferencovaná škola II. stupně by se stala podle středoškolských profesorů 

pedagogickou a sociální křivdou žactvu.
102)

 

 

V závěru autor článku, Rudolf Skřeček, napsal, že vyslovuje přesvědčení naprosté většiny, 

ne-li téměř všech profesorů středních škol.
103)

 

 

(V současnosti lze slyšet stejné hlasy a v podstatě ze stejných řad). Na podporu názorů 

uvedených v článku R. Skřečka se objevily dvě publikace téhož roku od dvou 

středoškolských profesorů Josefa Lomského „Škola jednotná a škola střední“ a Rudolfa 

Mertlíka „Nebezpečí jednotné školy“. Oba autoři se staví proti jednotné, nediferencované 

škole, ve které vidí zdržování nadaných žáků a pokles úrovně celé školy.  

Rudolf Mertlík pak napsal osobní dopis ministru Zdeňku Nejedlému. 

 

Dopisem ze dne 15. června 1945 se tento středoškolský profesor a překladatel snaží ministru 

školství a osvěty vysvětlit svoji obavu o střední školství, Má především na mysli snížení 

úrovně středních škol zamýšlenou reformou školství. Souhlasí s reformou učitelského 

vzdělání, ale nechce, aby reforma zasáhla střední a vysoké školy. Pokud chceme jednotnou 

školu, pak nevidí nutnost snižovat jej III. stupeň na úroveň měšťanky, naopak měšťanskou 

školu chce povznést a zavést latinu, která přispívá k vypěstování úsudku a charakteru. 

Učitelé, jejichž rozum nikdy nepochopí tuto samozřejmost, by ji chtěli úplně odstranit  

a k tomu nelze svolit
104)

.  
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Stejně jako středoškolští profesoři vystoupili představitelé církevních organizací proti návrhu 

zákona. Manifestace se sešla v pražské Lucerně za účasti katolických organizací z Čech  

a Moravy a Slovenska za svobodnou školu. Na shromáždění vystoupil arcibiskup J. Beran, 

který řekl, že se nestaví proti jednotné škole rozumně diferencované, ale rozhodně se staví 

proti zestátnění školství.
105) 

 

(Ne všechna církev ve státě se stavila takto rezolutně proti návrhu školského zákona. 

Z článku pod iniciálami F. K., pravděpodobně F. Kahuda, „Základní školský zákon 

v posledním kole“ se dozvídáme, že na II. řádném sněmu církve československé se účastníci 

postavili na stranu navrhovaného zákona. Patriarcha církve řekl , že z hlediska církevního 

jedině státní škola vychovává k jednotnosti).
106) 

 

Rozdílné stanovisko církve ještě potvrdilo vystoupení děkana Husovy fakulty  

Františka M. Hníka, který v článku „Hlas o školské reformě“, schválil školství jednotné, 

nediferencované, protože ve škole předčasně diferencované spatřuje pěstování konfesijní 

zaujatosti u žáků.
107)

 

 

Tento odmítavý postoj katolické církve souvisel především s tím, že řadu soukromých škol 

vlastnila právě tato církev. 

 

Z archívu parlamentu se dochovaly pouze některé dopisy ministerstev, které zaslaly 

ministerstvu školství a osvěty své námitky týkajících se základního školského zákona. 

Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 17. 4. 1947 se vyslovuje opětovně proti slovu 

jednotná, protože výchova mládeže na školách III. stupně probíhá na různých druzích škol 

a proto není toto ustanovení případné. Výsledky školní výchovy tedy nebudu stejné, a proto 

doporučují slovo „jednotná“ vypustit. Nesouhlasí s názvy některých škol, pro školy  

II. stupně navrhují název střední školy a první dva druhy škol III. stupně označují jako 

střední školy a vyšší odborné školy. Souhlasí pouze se státní školou. Postrádají ustanovení,  
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kdo a jak celkový školský plán vypracuje, žádají, aby občanská výuka byla uvedena  

na prvním místě výpočtu a aby bylo zavedeno v posledních dvou ročnících vyučování 

ruštiny. Staví se proti diferenciaci dětí na děti nadané a méně nadané, čímž by vznikla 

diskriminace a podlamování sebedůvěry dětí méně nadaných s povážlivějšími důsledky než 

je tomu nyní při existenci gymnázií. Ministerstvo financí pak dále soudí, že s diferenciací by 

vznikly vyšší náklady na občanské školy, a proto žádá, aby v návrhu zákona byly tyto 

náklady vyčísleny. 

 

Dne 27. března 1947 se k osnově školského zákona vyslovuje ministerstvo pošt. Hned 

zpočátku nesouhlasí se zestátněním škol, protože zestátnění soukromých škol a obecný zákaz 

takovéto školy v budoucnosti se podle dopisu neshoduje s předpisy dosud platné ústavní 

listiny, to znamená, že jakékoliv zestátnění by bylo v rozporu s ústavou. Nejvíce se bouří 

proti zestátnění církevních řádových škol, které podle ministerstva pošt mají nejlepší 

vyučovací metody a jsou mezi rodiči žáků neobyčejně oblíbeny. Rovněž by zestátněním 

soukromých škol došlo k zatěžování státních financí a znamenalo by to porušení občanských 

svobod v oboru školství, protože svobodné školství je známkou kulturní vyspělosti národa  

a státu a pravé demokratické svobody národa. V přenesení veškeré péče o vzdělání jen na 

stát a zákaz zřizování nestátních škol soukromých by znamenalo jen brzdu rozvoje.  

Bez ústavního zákona ministerstvo vidí úpravu školství neproveditelnou. Tento problém  

je nutné podle ministerstva vyřešit v předpisech budoucí ústavy, která se v té době již 

projednávala. Ministerstvo pošt, doporučilo proto s projednáváním nového školského zákona 

zatím počkat a otázku zestátnění soukromých škol respektive otázku školské svobody 

ponechat k vyřešení nové ústavě. Také ideu jednotné školy, jako školy výhradně jen státní,  

se podle ministerstva pošt nesprávně chápe a je podle ministerstva pošt v rozporu  

s košickým vládním programem, který hovoří o obnovení a znovuotevření všech dřívějších 

československých škol. 

 

K předloženému zákonu se také vyjádřila kancelář prezidenta republiky podepsaná jeho 

tajemníkem J. Smutným. Ještě než přejdu k vyjádření prezidentské kanceláře ke školskému 

zákonu, je nutné říci, že tehdejší prezident republiky Edvard Beneš pronesl čtyři projevy  

ke čtyřem skupinám návštěvníků ze školských řad, kteří v březnu a v dubnu 1947 se přišli  

k němu poradit o naléhavých otázkách chystané školské reformy. Prezident obracel hlavní  
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pozornost na ústřední myšlenku celé reformy, na její hlavní cíl, který podle prezidenta nebyl 

sporný. Řekl, že je to spravedlivá zásada, že všechna mládež má právo, aby demokratická 

školská soustava jí poskytla stejnou příležitost nabývat vzdělání přiměřeného jejím 

schopnostem. Z této zásady vyplývá, skoro již technicky, nezbytnost organizovat školství 

podle některého odstínu v celém světě uznávaného systému, který se označuje heslem 

jednotná škola
108)

.  

 

Prezident dále ve svých projevech nabádal, aby realizace jednotné školy byla prosta 

dogmatické jednostrannosti a aby ponechávala možnost změnám podle pozdějších 

zkušeností i podle různosti prováděcích podmínek. Ve svých projevech se také vyjádřil  

k otázce diferenciace, kdy souhlasí s včasnou diferenciací se zřetelem k různému stupni 

nadání žáků a ke směru jejich budoucí práce, ale zároveň zdůrazňuje dostatek 

neuspěchaného rozmyslu, ale také vůli k činům, protože období pouhých úvah a diskusí trvá 

u nás již mnoho let.
109) 

 Prezident zdůrazňuje, že při praktickém provádění reformy nebude 

možné se vyhnout jistým obětem ze strany jednotlivců, popřípadě skupin po stránce 

stavovské a sporné politické stránky budou pak vyřešeny ústavou.
110)

 Úvod k této brožuře 

napsal E. Vlasák a ve svém úvodu napsal, že nepochybuje o tom, že neobyčejná posila  

a radost pramení z poznatku s jakým zájmem a mravní podporou se setkává úsilí  

o zdokonalení našeho školství u nejvyššího představitele naší demokracie.
111)

  

 

Dopis kanceláře prezidenta republiky ministerstvu školství ze dne 31. března 1947 již není 

tak optimistický a snaží se kličkovat.  Podle kanceláře prezidenta republiky druhá redakce 

osnovy se liší proti první v tom, že mnohá ustanovení jsou méně určitá, než-li byla první.  

 

Kancelář prezidenta republiky si vymiňuje delší časový úsek, aby byla schopna vypracovat 

připomínky k osnově školského zákona a žádá ministra o prodloužení časové lhůty. 

 

Na dopis kanceláře prezidenta pak reagoval sám ministr školství a osvěty J. Stránský 

dopisem ze dne 25. března 1947. Z dopisu vyplývá, že osnova nového školského zákona, 

která byla vypracována I. subkomisí ministerstva školství a osvěty, složená z odborníků  
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a zástupců zájmových organizací byla rozeslaná k posudku vysokým školám, vědeckým 

institucím a zájmovým organizacím zároveň s pozváním na jednání pedagogické komise, 

která zasedala 29. a 30. listopadu 1946 za předsednictví děkana pedagogické fakulty  

O. Chlupa. 

 

Na těchto poradách byli přítomni zástupci vysokých škol z Prahy, Brna i Bratislavy. Ještě 

před závěrečným čtením osnovy došly připomínky Palackého univerzity v Olomouci, 

rektorátu Masarykovy univerzity v Brně, děkanátu právnické fakulty UK v Praze, děkanátu 

filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a akademického senátu Masarykovy 

univerzity v Brně, profesorského sboru vysoké školy inženýrského stavitelství při Českém 

vysokém učení technickém v Praze. Posudky všech uvedených škol, kterým byl text osnovy 

dodán čtrnáct dní před zasedáním komise, byly vysloveně negativní. Ministr Stránský uvedl, 

že I. subkomise k těmto jejich vyjádření vůbec nepřihlédla. Proto při předložení osnovy  

do připomínkového řízení byla osnova znovu zaslána všem vysokým školám a vědeckým 

institucím, aby jejich vyjádření projednala I. subkomise pro vypracování osnovy nového 

školského zákona při jeho definitivní úpravě. 

 

Ministerstvo školství a osvěty považuje žádost kanceláře prezidenta republiky o prodloužení 

doby, která je nutná k vyslovení připomínek, za přiměřenou, protože jde o známou osnovu, 

která prošla již dvakráte připomínkovým řízením. Tady je možné vysledovat jeden z důvodu, 

proč ministr školství a osvěty nakonec vrátil osnovu školského zákona k přepracování. Tento  

ministr však neměl dostatek prostoru pro svou činnost, protože je také v rámci historické  

spravedlnosti říci, že po nástupu do funkce docházelo k značným konfliktům mezi  

ministerstvem školství a ústředním výborem odborového svazu, vedeným poslancem  

a komunistou Ladislavem Koubkem i v tehdejším zemském a okresním měřítku a mezi 

učiteli na školách. Boj se odehrál na stovkách okresních schůzí učitelů v druhém pololetí 

roku 1946 a počátkem roku 1947 i v učitelských sborech na školách. 

 

Vedle těch, kteří se stavěli odmítavě k návrhu školského zákona, stáli zastánci o prosazení 

návrhu na školský zákon, především z řad komunistů, ale i z řad sociální demokracie  

a nepřestávali bojovat a usilovat o jeho schválení a realizaci. 
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O prosazení reformy školství se v této době nejvíce angažoval Ústřední výbor Svazu 

zaměstnanců školství a osvěty. Ti chtěli, aby školský zákon byl co nejdříve předložen vládě 

ke schválení. Proto na svém zasedání, které se konalo 6. A 7. Března 1947, se usnesli,  

že na podporu urychleného předložení zákona vládě vyhlásí akci „Týden jednotné státní 

školy“. 

 

Účelem této akce, jak jsem se již zmínila, bylo popularizovat zásady školského zákona mezi 

školskými a osvětovými pracovníky, mezi pracujícím lidem, a tak získat a zajistit podporu 

pro prosazení školského zákona co možná v nejširších vrstvách a uspíšit projednávání  

a schválení zákona. Zároveň svaz vyzval účastníky „Týdne“, aby své rezoluce zasílali úřadu 

předsednictva vlády, ministerstvu školství a ústřednímu Svazu zaměstnanců  školství.
112)

 

 

Na podporu jednotné, nediferencované školy II. stupně vystoupila v tisku celá řada 

školských odborníků. Vladimír Konvička, který redigoval časopis „Tvořivá škola“ a který se 

zabýval reformou školství a prací pokusných a reformních škol již v období první republiky, 

a to zejména v oboru diferenciace, individualizace a pracovních metod. Byl českým 

pedagogem, předním specialistou v metodice kreslení a ručních chlapeckých prací,  

ředitel pokusné měšťanské školy v Otrokovicích-Baťově, napsal k tomuto tématu v článku  

„Je individualizace školní práce aktuální i v současné době“, že každému dítěti se má dostat 

takového vzdělání, které odpovídá jeho tělesným a duševním dispozicím.
113)

 

 

K otázce diferenciace napsal, že je v souladu se socialismem, aby škola vzdělání 

nenivelizovala, nýbrž poskytovala je všem, prohlubovala je, diferencovala. Aby využila 

každého nadání, zvláště speciálního a nedopouštěla se duševního násilí na dětech, které jsou 

méně nadané, neztrácela hodnot, jejichž nositeli jsou právě nadanější a velmi nadané.
114) 

 

V. Konvička byl již z dob první republiky zastáncem Příhodovy koncepce reformy školství  

a na své pozici setrval i po roce 1945. 
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Sám Václav Příhoda se připojil k podpoře návrhu školského zákona svým spisem „Myšlenka 

jednotné školy“, jejíž recenze se objevila v časopise „Komenský“ a kde V. Příhoda 

pojednával o problému diferenciace a jednotnosti školského systému. V. Příhoda psal  

o svém souhlasu s požadavkem rovného práva na vzdělání, postátnění a bezplatnosti 

školství, protože všechno je důležitým znakem jednotné školy.
115)

 

 

Jednotná škola Václava Příhody je školou vnitřně diferencovanou. Nediferencovanou školu 

V. Příhoda považuje za opoždění vývoje školské organizace.
116)

 

 

Diferenciace nesmí podle V. Příhody budit snobismus, ani pocit pokoření, nesmí rušit 

základní výchovnou jednotu, musí být přirozená.
107) 

 

(Václav Příhoda své názory na koncepci reformy školství vyjádřil již dříve, a to ve svém 

spisu „Idea školy II. stupně“, kterou napsal v roce 1944 a publikoval až po osvobození v roce 

1945. Jednotná škola II. stupně podle názoru V. Příhody přispěje ke stmelení národní 

celistvosti. Ve škole jednotné, II. stupně shromáždil V. Příhoda všechny žáky celého národa 

a dává jim možnost stejného startu, tedy stejné příležitosti ke vzdělání. Idea Příhodovy 

jednotné školy smiřuje svou organizací dva protiklady, protiklad jednoty a diferenciace).  

R. Ervín Koukal, moravský pedagog, organizátor šumperské konference mladého učitelstva 

a učitelských sjezdů na Moravě ve třicátých letech. Spoluautor dějin pedagogiky  

pro pedagogické školy z 50. a 60. let 20. století doporučil Příhodovu „Ideu školy II. stupně“ 

všem učitelům, aby ji pozorně a kritiky četli. Doporučil ji zejména mladým učitelům  

a posluchačům pedagogických fakult, protože se domníval, že mladí nejsou ovlivněni 

dlouholetými spory a bojovnými polemikami týkajících se jednotné školy a školské reformy, 

které se tak často přiostřovaly v rozpory do krajností na úkor dobře míněných, společných  

a shodných východisek a cílů, kdy temperamentní invektivy zastiňovaly pozitivní vůli 

k porozumění a kde se místo snahy po ujasnění někde nezřetelné formulace využívalo 

s osobní urážlivou dotčeností k prohlubování sporů.
118)
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V závěru R. E. Koukal napsal své přesvědčení, že Příhodova spencerovská nebo dialektická 

metoda myšlení a jeho dřívější organizační a pracovní agilita přispěje i nadále našemu 

školství v osvobozené republice.
119)

 

 

K navrhovanému školskému zákonu, a zejména k jeho nejdůležitějšímu bodu, se 

pedagogická veřejnost ještě jednou vyjádřila na stránkách Československých epištol“. 

Vystoupila zde celá řada uznávaných odborníků v pedagogice, kteří se příznačně na tehdejší 

dobu rozdělili do dvou táborů. Mezi nimi byli O. Chlup, V. Příhoda, F. Kahuda, J. Nykl,  

J. L. Fischer, J. Hendrich, S. Velínský a další. Ještě jednou dám prostor všem diskutujícím  

a jejich názorům na stránkách této práce. 

 

O. Chlup svým příspěvkem pod názvem „Poznámky k návrhu školského zákona“ zůstal  

na pozici zastánců jednotné školy II. stupně, nediferencované. Na podporu svého postoje  

O. Chlup napsal, že školskou organizaci nelze řešit jen z hlediska politického  

a ekonomického, ale že je třeba přihlédnout k zájmům vychovatelským  

a vyučovatelským.
120)

 

 

O. Chlup nepochyboval, že prosazení jednotné, nediferencované školy II. stupně bude 

dobrou školou sociálního společenství všech vrstev národa.
121) 

 

Do tábora přívrženců patřil samozřejmě V. Příhoda, který ve svém článku „Co dá základní 

školský zákon dětem“ obhajoval jednotnou školu II. stupně s tím, že tak, jak ji plánuje návrh 

ministerstva školství, bude umožněno, že i nadané děti budou pracovat ve škole do plné své 

kapacity.
122)

 

 

Výběr bude prováděn spravedlivěji a demokratičtěji, protože se bude dít z celého národa  

a diferenciace se uskuteční přizpůsobením práce žákovu nadání. Tvrdý výběr ustoupí 

lidštějšímu.
123) 
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K dalším příznivcům jednotné, nediferencované školy II. stupně patřil F. Kahuda. Ve svém 

článku „Některé problémy jednotné školy“ F. Kahuda připomenul hlavní problém, a to 

problém diferenciace na škole II. stupně. 

 

F. Kahuda řeší tuto diferenciaci účelnou metodou optimálního zaměstnání žactva na škole II. 

stupně, optimálním zaměstnáváním žactva ve směru kvantitativním (rozsahem učiva)  

i kvalitativním (diferenčními předměty a činnostmi). Problém, který v tomto směru bude 

řešit jednotná škola, je problémem podle F. Kahudy zcela novým, který naše pedagogika 

dosud neřešila. F. Kahuda se však nedomnívá, že je to neřešitelný problém, ale nechce 

vytvářet něco zcela nového, ale naopak chce využít zkušeností dosavadního školského 

systému doplněný novými zkušenostmi, k nimž dospěla věda.
124)

 

 

F. Kahuda se v tomto bodě poněkud mýlil, protože právě tento problém se snažili 

pedagogové řešit po celou dobu první republiky, aniž by dospěli k nějakému zásadnímu 

řešení. 

 

Dalším z přívrženců a obhájců školy jednotné II. stupně byl i představitel, jinak zarytých 

odpůrců středoškolských profesorů Jaroslav Nykl. Jaroslav Nykl byl českým pedagogem, 

doktorem přírodních věd.  Patřil k reformním pedagogům, stoupencům jednotné školy  

v pojetí Václava Příhody. Působil před válkou jako ředitel pokusné diferencované školy 

měšťanské v Praze a od roku 1935 pracoval jako ředitel Athenea v Praze, kde v praxi 

prověřoval „Daltonský plán“. Byl místopředsedou reformní komise Školy vysokých studií 

pedagogických. Byl spoluredaktor časopisu „Tvořivá škola“ sborníku „Reformní praxe 

školská“. Vydal sborník „Novou cestou“ o práci na pokusné škole, učebnice pro měšťanské 

školy. Svým článkem „Jednotná škola II. stupně. Její proč a jak“ podpořil jednotnou školu II. 

stupně, vnitřně diferencovanou (rozlišení žactva podle přirozených schopností v prvých dvou 

ročnících a v druhých dvou také podle osobitých zájmů a sklonů do tříd nebo skupin).
125)
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Z tábora odpůrců proti škole II. stupně, jednotné a nediferencované vystoupila celá řada 

odborníků pedagogické veřejnosti (především z řad středoškolských profesorů, ale i z řad 

vysokoškolských profesorů). K takovým patřil i univerzitní profesor J. L. Fischer, český 

filozof, sociolog a pedagog. Byl profesorem univerzit v Brně a Olomouci. V prvních 

poválečných letech se stal rektorem olomoucké univerzity. Do pedagogického dění zasáhl 

svou podnětnou statí „Výchova elit“, kterou přispěl v roce 1946 do diskuse o školské 

reformě. Doporučoval v ní věnovat větší péči výchově talentů pro vysokoškolské studium – 

budoucích intelektuálních elit národa a současně ukazoval na nutnost solidní pedagogické 

přípravy příštích středoškolských profesorů. Proto také svým článkem „Jednotná 

škola“ zastával školu vnějšně i vnitřně diferencovanou. 

 

Stejně jako J. L. Fischer, tak i univerzitní profesor J. Hendrich, docent a pak profesor 

pedagogiky na Karlově univerzitě a dočasně na Komenského univerzitě v Bratislavě.  

V letech 1930 až 1937 byl ředitelem bratislavské Státní pedagogické akademie. V roce 1937 

se stal ředitelem pražské pedagogické akademie. Byl významným komenologem a zabýval 

se pozitivismem, pragmatismem, novokantismem, intuicismem a absolutním spiritualismem. 

Sám se hlásil k idealistickému realismu. Ve svém článku „Ke školskému reformování“ se 

postavil proti jednotné škole II. stupně. V provedení reformy tak, jak ji navrhuje zamýšlený 

školský zákon, spatřoval utlačování mládeže, která je méně nadaná k teoretickému studiu. 

Požadavek diferenciace je podle J. Hendricha důležitý právě ze stanoviska širokých vrstev. 

Každé dítě se má učit tomu, na co má vlohy.
126)

 

 

J. Hendrich ani po válce nezměnil nic ze stanovisek o reformě školství, které zaujímal již 

v době první republiky. 

 

Posledními představiteli z opoziční strany, kterým zde dávám slovo, byli univerzitní profesor 

S. Velínský a zemský školní inspektor Josef Lomský. 

 

S. Velínský byl docentem pedagogiky nejprve na Masarykově univerzitě a později  

na Karlově univerzitě. Pod vlivem O. Chlupa pracoval také na Collége de France v Paříži,  

v ústavu J. J. Rousseaua v Ženevě a na Teacher College v New Yorku. Byl stoupencem 
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kvantitativních metod a individuálního přístupu ve výchově. Jeho zájem o evropské hnutí 

„Nových škol“ ho sblížilo s O. Chlupem. Snažil se zasáhnout, vedle Václava Příhody,  

do reformy našich malotřídních škol. Chtěl změnit tradiční, nepřímé vyučování na pracovní 

samoučení. Nesdílel radikalismus V. Příhody. Spokojil se s vnitřní didaktickou adaptací 

vyučovacího postupu, aniž by trval na přestavbě organizačního rázu. Po válce inklinoval  

k jednotné škole v duchu spíše kolektivistickém. Pro své individualizační snahy nenašel  

v poválečném školském dění dostatek pochopení. Po roce 1948 emigroval do USA. 

V článku „Jde o víc“ vyjádřil své přesvědčení, že navrhovaný školský zákon  

je nepromyšlený a nahodilý, jednotnost je podle S. Velínského jako šablonovitost, která  

je zcela protichůdná modernímu pedagogickému myšlení a je škodlivá i praktickým 

výsledkům ve školství.
127)

 

 

Josef Lomský svůj nesouhlas vyjádřil v Československých epištolách“ článkem „Škola 

jednotná a škola střední“. 

 

Všechny tyto diskuse týkající se prosazení jednotné školy II. stupně mají v sobě, přes celou 

řadu pedagogických připomínek, i zřejmý politický aspekt. Přes veškeré diskuse a pokusy 

podpořit projednání školského zákona ve vládě nedošlo k jeho schválení a vyhlášení. 

 

Na závěr bych chtěla říci, že celého dění o prosazení školského zákona se neúčastnil,  

až na malé výjimky, autor a vedoucí představitel boje za reformu školství Václav Příhoda. 

Ten v článku, který vyšel v Učitelských novinách, z 11. dubna 1968, se vyjádřil ke své 

neúčasti slovy, že již od podzimu 1945 věděl, že mu vypadlo veslo z ruky, že se vynořila 

skupina mladých lidí bez znalosti světových pedagogických tendencí, která byla v zajetí 

stalinských výnosů, které udupaly pozoruhodné revoluční hnutí originální produkční školy, 

radikální individualizaci učení ve formě samostatné práce žáků, diferenciaci ve formě 

brigádního systému, globální vyučování na elementárním stupni i všechny jiné přeměny, 

které do roku 1931 přiváděly v úžas celý svět.
128)

.  
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Podle V. Příhody Výzkumný ústav pedagogický v Praze, který vedli Josef Váňa a Josef Tajer,  

kteří byli Příhodovými žáky a který V. Příhoda spolu s Josefem Keprtou, jenž před válkou 

pracoval nejprve jako učitel obecných a měšťanských škol, pak jako zemský školský 

inspektor a nakonec jako přednosta Pedagogického oddělení Ministerstva školství a národní 

osvěty v Praze a po roce 1945 se stal profesorem Vysoké školy pedagogické, později 

Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, prosadili u ministra Nejedlého v červnu 1945,  

že vedli ústav pro toto hnutí v podstatě protipokrokově.
129)

  

 

O Otokaru Chlupovi mluví jako o odborníkovi, který byl orientován na buržoazní hnutí 

“nových škol“ a který litoval ke konci života, že jim dělal zeď.
130).

 O. Chlup podle  

V. Příhody, pokládal za osudné, že V. Příhoda odmítl spolupráci na tom hrobařství 

pokrokových idejí a nesprávně se domníval, že by oni dva mohli kolo osudu otočit jiným 

směrem.
131) 

V. Příhoda byl přesvědčen, že za kultu osobnosti byla éra pro dogmatické 

přežvýkavce, kteří ve své nedoučenosti podlehli až nečekaně stalinské deformaci vědeckého 

marxismu-leninismu i v nejdůležitějších kulturních institucí, kterou je školství.
132)

 Přesto  

ke konci V. Příhoda přiznává, že školská soustava z roku 1948 byla skvělou školskou 

organizací, kterou v roce 1953 prezident K. Gottwald osobně rozbořil zavedením 

jedenáctiletek a dalšími opatřeními.
133) 

 O postoji Václava Příhody a politické situaci v naší 

zemi svědčí dopis z 29. listopadu 1945, který jsem našla v pozůstalosti ministra Zdeňka 

Nejedlého. Pisatel, jehož podpis byl nečitelný si stěžoval Zd. Nejedlému na chování  

V. Příhody, který byl členem československé delegace v Londýně a který na konferenci pro 

organizaci výchovy a kultury spojených národů, se podle pisatele choval nedůstojně a tím 

kompromitoval československou delegaci. 

 

Za nedůstojné chování považoval pisatel Příhodovo zdůrazňování proanglické náklonnosti,  

i to, že mluvil anglicky na večeru pořádaném československou, polskou a jugoslávskou 

delegaci, že „podlézal“ Angličanům a Američanům a že ostentativně koupil anglickou vlajku, 

kterou přinesl na konferenci. Takových dopisů, které více či méně upozorňují  

na činnost, která se nezdá být v souladu se státní politikou je v pozůstalosti Zd. Nejedlého 

více a jsou dokladem toho, která politická síla v tříletém období převládala. 
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 ROK 1948  A  REALIZACE REFORMY ŠKOLSTVÍ 

 

K dramatické změně týkající se školského zákona došlo v únoru 1948. KSČ převzala vládu 

v zemi a stala se jedinou vládnoucí stranu ve státě, ministrem školství se opět stal  

Zdeněk Nejedlý, přívrženec jednotné, nediferencované školy II. stupně, takže byly vytvořeny 

příznivé ekonomické a politické podmínky pro provedení reformy školství na základě 

vyhlášení školského zákona. 

 

Můžeme říci, že cesta k jednotné škole se uzavírá v roce 1948, kdy se ministr školství  

a osvěty Zdeněk Nejedlý spolu s pověřencem L. Novomeským domlouvají již 26. února  

na urychleném uskutečnění zákona. 

 

Zdeněk Nejedlý se ujal svého úřadu 1. března 1948. Ještě než nastoupil do svého úřadu, byl 

vývoj v tehdejším ministerstvu školství a osvěty značně pozoruhodný. Z iniciativy základní 

organizace KSČ byl na ministerstvu školství a osvěty ustanoven akční výbor Národní fronty 

za vedení zmocněnce ÚRO, v němž byli představitelé všech politických stran. Akční výbor 

svolal schůzi všech pracovníků ministerstva do Realistického divadla a oznámili ustanovení  

a složení akčního výboru NF po jeho schválení hlasováním. V provolání bylo mimo jiné 

uvedeno, že úkolem akčního výboru je, aby se postaral o znemožnění jakékoliv činnosti proti 

Gottwaldově vládě, že bude dbát, aby očista mezi zaměstnanci ministerstva byla provedena 

spravedlivě a do všech důsledků a postaví se proti všem nevlasteneckým projevům, zvláště 

pokusům snižovat význam našeho spojenectví se Sovětským svazem.
134) 

Akční výbor 

převzal na přechodnou dobu se souhlasem zaměstnanecké rady kontrolu nad ministerstvem. 

Na své první schůzi se akční výbor jednomyslně usnesl oznámit ministru J. Stránskému  

a jeho kabinetu a některým vedoucím pracovníkům, aby okamžitě přestali vykonávat své 

funkce a opustili ministerstvo. Akční výbor řídil práci ministerstva až do příchodu nového 

ministra Z. Nejedlého. Za takovéto situace se Nejedlý ujal svého úřadu. Nejedlý ve svém 

zahajovacím projevu vysvětlil příčiny převratu a pak promluvil o školství. Řekl, že i dnes 

přijmeme k dílu každého dobrého člověka a nebudeme se ptát na jeho stranické příslušenství, 

ale nebudeme trpět neupřímnost. Půjdeme do hloubky, celé kategorie škol přebudujeme  

od základu. Nespokojíme se jen s nějakými reformami organizačními a administrativními, 
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musíme škole dát i zcela novou náplň. Musíme začít jednotnou školou.
135)

  

 

Ministr Z. Nejedlý předložil v novém znění osnovu školského zákona o základní úpravě 

jednotného školství, školský zákon, kterou již předložil dopisem ze 6. května 1946  

po připomínkovém řízení vládě. Nové znění bylo v době od 3. března připraveno  

na poradách pedagogických odborníků v plné shodě se zástupci pověřenectva vlády, 

ministerstva vnitra, financí a nejvyššího účetního kontrolního úřadu. V závěru těchto dílčích 

porad byla osnova řádně projednána na meziministerské poradě  na ministerstvu školství  

a osvěty, která se konala dne 18. března 1948.  Na této poradě nebylo dosaženo shody pouze 

v některých nepodstatných bodech. Návrh byl zaslán kanceláři prezidenta republiky, 

tajemníku předsedy vlády, tajemníkům náměstků předsedy vlády. Všem ministerstvům. 

Legislativnímu odboru úřadu předsednictva Slovenské národní rady v Bratislavě. Úřadu 

předsednictva sboru pověřenců v Bratislavě a dalším důležitým vládním orgánům státu.
139)

  

 

Školský zákon byl pak předložen vládou Předsednictvu ústavodárného Národního 

shromáždění v Praze. Vláda předložila k projednání a schválení v některé z nejbližších 

pracovních schůzí ústavodárného Národního shromáždění návrh zákona o základní úpravě 

jednotného školství, školský zákon. 

 

Vláda projevila přání, aby návrh zákona byl předložen výboru kulturnímu a informačnímu  

k urychlenému podání zprávy. (archiv federálního shromáždění ČSSR)). Podepsán byl 

předseda vlády K.Gottwald. 

 

Z archivu ÚNS pak vyplývá, že se konala řada porad a schůzí kulturního a informačního 

výboru.  Ve společné zprávě výborů kulturního a informačního, právního a rozpočtového  

k vládnímu návrhu zákona o základní úpravě jednotného školství, školský zákon ze dne  

14. dubna 1948 je patrné, že se samotný zákon projednával 12. a 13. dubna 1948 na schůzi 

kulturního a informačního výboru, 13. dubna 1948 ve výboru právním a 14. dubna 1948  

ve výboru rozpočtovém. Ve schůzích kulturního a informačního výboru, právního  

a rozpočtového byly provedeny ve vládním návrhu změny a doplňky, v nichž bylo dosaženo 

shody mezi výbory. Všechny tři jmenované výbory pak předložily ústavodárnému 
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Národnímu shromáždění upravený návrh zákona s připojenými rezolucemi ke schválení tak, 

jak je zřejmý z připojeného celkového znění, které je nerozdílnou součástí této zprávy. 
137) 

 

V rezoluci ze 106. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé 

ze dne 21. dubna 1948 se vláda žádá, aby předložila zákon před 1. zářím 1948, tak aby bylo 

včas jasno, které z dosavadních škol veřejných a škol s právem veřejnosti zůstanou 

zachovány.
138)

 

 

Zákon o úpravě jednotné školy, školský zákon byl tedy přijat vládou, již 25. března  

a schválen ústavodárným Národním shromážděním a který byl v podstatě připraven velice 

brzy po roce 1945 a který uzákonil jednotnou nediferencovanou školu II. stupně v našem 

státě. 

 

Sestavením školského zákona, který byl schválen 21. dubna 1948, se ujali Otokar Chlup., 

František Kahuda a Karel Král. Zákon ze dne 21. dubna, číslo 95 Sb., o základní úpravě 

jednotného školství, zabezpečoval jednotnou výchovu a obecné a odborné vzdělání veškeré 

mládeže na školách, které tvořily jednotnou soustavu. 

 

Školský zákon upravil strukturu školství tak, že mládež od tří do šesti let chodila  

do mateřské školy, od šesti do patnácti let do školy I. stupně, která se nazývala školou 

národní (dosavadní obecná), která měla pět ročníků, a do školy II. stupně (dosavadní 

měšťanská, nižší střední a vyšší třídy dosavadní obecné školy), která měla čtyři ročníky. 

Škola I. a II. stupně poskytovala základní vzdělání, které bylo povinné, jednotné a bezplatné 

a trvalo devět let. 

 

Mládež starší patnácti let navštěvovala školy III. stupně. Tyto školy byly jednak povinné. 

(Odborné školy se studijní dobou kratší než čtyřletou, které se mohly podle zákona členit  

do několika oborů. Docházka do těchto škol byla povinná, a to v tom smyslu, že ten, kdo 

přijal žáka do učení, byl povinen přihlásit žáka do příslušné základní odborné školy  

do 15 dnů po jeho vstupu do zaměstnání. Tím zákon zajišťoval, aby děti byly vzdělávány 
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 i po patnáctém roce věku, měly vyšší vzdělání než jen základní a nevstupovaly do života 

přímo po ukončení základní školy). Dále pak vyšší střední školy (výběrové) se studijní 

dobou nejméně čtyřletou, (vyšší odborné školy a gymnázia). 

 

Výběrové nebo povinné odborné školy mohly být zřizovány při státních a národních 

podnicích. Žák mohl podle zákona přestoupit na jinou školu třetího stupně, splnil-li 

podmínky stanovené ministerstvem školství a osvěty. Učební plány a osnovy byly plánované 

tak, aby se žákům umožnil a usnadnil přestup. Žáci výběrových škol, kromě posledního 

ročníku, byli povinni tělesně pracovat čtyři týdny v některém hospodářském oboru. Odborné 

školy poskytovaly odborné vzdělání pro určitá povolání a měly dva nebo tři ročníky. Vyšší 

odborné školy, zemědělské, průmyslové, dopravní apod. poskytovaly vyšší odborné 

vzdělání, umožňovaly vstup na vysokou školu. Gymnázia dávala vyšší obecné vzdělání, byla 

čtyřletá a zřizovaly se při nich kurzy pro pracující. 

 

Zákon zřizoval školy pro mládež, která vyžadovala zvláštní péči. Byly založeny pomocné 

školy s internáty. V zákonu byly zamítnuty pomocné třídy, které existovaly při některých 

obecných školách. Zákon zajišťoval stálou lékařskou péči ve škole a společenským 

stravováním zajistil péči o dobrou výživu žáků. 

 

Školství byl nejen bezplatné, ale také koedukované a povinné. Tato poslední podmínka byla 

podpořena zákonem, paragrafem 16 a 49, který umožňoval uložit pokutu pět tisíc korun nebo 

trest na svobodě do čtrnácti dnů všem rodičům, kteří nepřihlásí dítě řádně do školy. 

 

Při škole byly zřízeny sdružení rodičů a přátel školy na podporu spolupráce školy s rodinou  

a měla také sociální charakter. Veškeré náklady na školství nesl stát. 

 

Podle nového zákona se připravovala reorganizace lidových zemědělských škol na základní 

zemědělské školy. Pro školy průmyslové byly připraveny nové osnovy a vydány zatímní 

učební texty. 
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Nový školský zákon počítal se zavedením zájmových kroužků, které chtěla reforma zavést 

na školách I. a III. stupně ve školním roce 1949/1950. Úkolem kroužků mělo být 

prohloubení a rozšíření vyučovací a výchovné práce školy, rozvíjet individuální schopnosti 

žáků ve prospěch celku, pěstovat kolektivní spolupráci, postupně orientovat žáka k povolání, 

hlavně na školách II. stupně. 

 

Kroužky byly dobrovolné a bezplatné. Kromě toho byly zavedeny školním, rokem 

1949/1950 na školách národních a (nižších) středních doučovací kroužky, do kterých 

docházeli žáci v mimo vyučovací čas, kteří se opozdili ve výuce. 

 

Školským zákonem se realizovala jednotná škola bez slepých uliček, nediferencovaná, 

poskytující vzdělání všem vrstvám bez rozdílu. Otázka diferenciace vnitřní se zdála tímto 

zákonem být vyřešena. Později se však ukázalo, že tomu tak nebylo a bylo nutné  

se k problematice diferenciace znovu vrátit. 

 

Na cestě k jednotné škole po roce 1945 můžeme sledovat dvě etapy, které provázely 

realizaci jednotné školy II. stupně První etapa trvající od roku 1945 až do počátku roku 1948 

byla charakterizována bojem o prosazení myšlenky reformy školství ve smyslu této jednotné 

školy. I když převahu v politickém i společenském životě začala přebírat KSČ, přestože 

tábor odpůrců byl tehdy dost silný, a proto přetrvávala tendence zachování staré organizace 

prvorepublikového školství. Druhá etapa je etapou, kdy s vítězstvím KSČ se vytvořily 

podmínky ve společnosti, které byly příznivé pro uskutečnění reformy školství. 

 

Jednotná škola byla vybudována na jednotném filozofickém základě a jejím cílem byla 

socialistická výchova pro socialistickou společnost. Vedoucím principem výchovy byl 

princip demokratické rovnosti. Povinnosti státu bylo postarat se i o to, aby všechny děti, 

v době povinné školní docházky, měly stejnou příležitost a stejnou možnost ke vzdělání. 

Povinné odborné školy zajišťovaly dětem vyšší vzdělání než jen základní. 
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Dalším výchovným principem byla výchova ke kolektivismu, k vědomí kolektivní 

sounáležitosti, vzájemné úctě a uznávání spolužáka ve třídě. Tento princip byl důležitý tím, 

že sloužil k vzájemné pomoci v třídním kolektivu a k výchově k sebekázni a podřízení 

osobních zájmů zájmům celku. Další důležitou myšlenkou bylo zdůraznění rozumové 

výchovy, aby žák svou vlastní prací dospěl k určitým vědomostem, aby se dítě naučilo 

přemýšlet. (Stejný záměr byl i v koncepci V. Příhody). 

 

Vnitřní diferenciace žáků probíhala na úrovni zájmových kroužků, které si každý mohl zvolit 

podle svých speciálních zájmů. Zákon pamatoval i na méně nadané žáky nebo opožděné,  

o které pečuje pomocí doučovacích kroužků.  

 

Zavedením tělesné práce zamýšlel zákon překlenout propast mezi teorií a praxí. 

Prodloužením docházky do patnácti let bylo zamezeno předčasnému rozhodování dětí  

(v jedenácti letech) o své budoucnosti. 

 

Nejen z pedagogické, ale také ze sociální stránky byl zákon dobře promyšlen. Zavedení 

lékařské péče o děti, společné stravování, péče o správnou výživu, to všechno byly jen sny,  

o kterých psal V. Příhoda ve své knize „Racionalizace školství“ a které se staly v roce 1948 

skutečností. 

 

Lze říci, že školský zákon byl vyvrcholením snah a boje pokrokových učitelů v naší zemi. 
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Z Á V Ě R 

 

Ve své práci jsem se pokusila předložit více méně obraz pedagogického dění v naší republice 

mezi dvěma válkami a těsně po druhé světové válce. Toto období naplněné velice vážnými, 

až vášnivými spory o povahu školy, vyučování, o učitele je nejen historicky významné, 

protože se zde narodila řada velice podnětných a stále platných myšlenek a názorů,  

ale i proto, že je zde patrné, jak v podstatě velice demokratickými prostředky se naší 

pedagogové snažili významně zkvalitnit školskou soustavu jako celek, jednotlivé stupně  

a prvky školské soustavy, jak se snažili zkvalitnit práci učitele, ale i postavení učitele, jak se 

pokoušeli hledat cesty k tomu, aby škola ve stále plnějším rozsahu plnila svou společenskou 

funkci. 

 

Nechci se dotýkat podobných úsilí v jiných zemích, ale u nás toto úsilí o přeměnu školy, 

vyučování, funkce školy vycházelo především z hnutí samotných učitelů a bylo dále 

významné velice intenzivním propojením „progresivních“ učitelů v podstatě špičkou 

pedagogické a psychologické teorie u nás. To je asi zcela specifické ve vztahu k ostatním 

zemím. I proto stálo za to podrobněji analyzovat reformní hnutí u nás mezi dvěma válkami 

včetně jeho dopadu na řešení školské problematiky u nás po druhé světové válce. 

 

Demokratičnost tohoto hnutí se výrazně projevuje velice bouřlivými diskusemi, a to nejen  

ve vztahu k zásadním otázkám, jako je otázka jednotné školy, ale i k otázkám zcela dílčím. 

Jako byla např. otázka osnov některého stupně a typu škol, otázka metodiky práce 

v některém ze stupňů škol atd. Demokratičnost celého tohoto hnutí lze charakterizovat  

i velice ostrými diskusemi mezi stoupenci jednotlivých názorů. 
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Zmínila jsem se o tom, že základem celého tohoto hnutí byli učitelé, kteří chtěli změnit 

školu, vyučování, postavení učitele, postavení žáka ve vyučování. To, že to byli především 

učitelé, je spojeno i se skutečností, že velice intenzivně se tito učitelé vzdělávali na tzv. 

Škole vysokých studií pedagogických (dobrovolné vzdělávání učitelů ve všech oblastech, 

které se učitelské práce týkají – přitom na tomto „učení“ vyučovali všichni teoretičtí, vědečtí 

pracovníci, kteří byli do reformního hnutí nějak zapojen, a to ať na jakékoliv straně fronty 

diskusí o pojetí české školy). 

 

Podstata diskusí a úsilí o změnu byla nesena základní ideou, tzv. „jednotné školy“. 

Progresivní představa o budoucnosti školy, která se začala reálně uplatňovat v podstatě 

v poválečném období v různých částech světa, spojovala všechny naše reformátory. Ať měli 

názory jakékoliv, tato idea jednotné školy je spojovala. A to i přesto, že po druhé světové 

válce se do této jednoty stoupenců jednotné školy dostala především politicky 

determinovaná rozdílnost (viz diskuse o budoucnosti československého školství po roce 

1945), u naprosté většiny pokračovatelů prvorepublikových vášnivých diskusí tato idea 

pokračovala. 

 

Pokusila jsem se ukázat onen (v pravém smyslu) boj o jednotnou školu nejen ve střetech 

základních idejí- jednotná škola – jednotná škola vnitřně diferencovaná, ale i ve zcela 

konkrétních střetech, diskusích, konfrontacích. Včetně toho, že ne vždy jednotliví diskutéři 

byli citliví k argumentům druhé strany. Ale to považují za zcela přirozený průvodní jev 

každého sporu a každého hledání. A u nás to bylo skutečně velice intenzivní hledání, a to až 

po zdařilé či méně podařené pokusné školy, které usilovaly o konkrétní realizaci reformních 

myšlenek.  
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Samozřejmě, že mě zajímalo především to, do jaké míry ono intenzivní hledání v tak 

vypjatých pedagogických i politických otázkách (celá diskuse se nikdy neobešla bez 

politického aspektu věci, někdy i skrytého do argumentace sociální povahy), se přeneslo  

do dalších let, především pak do let po roce 1989, kdy se otevřela možnost realizovat, 

propagovat, představovat nejrůznější pedagogické názory a postoje. Obávám se, že celé ono 

velice progresivní a pro naše školství před válkou i těsně po válce významné hnutí 

(významné především propojením aktivních učitelů a progresivních, pedagogických, 

vědeckých pracovníků) bylo po roce 1989 poněkud zatlačeno přílivem teorie a posléze  

i praxí alternativních školských modelů, které nevznikly v našem prostředí, ale byly 

importovány odjinud. Tlak těchto alternativ (vlastně novějších reformních nutí) jakoby 

zatlačil pozitiva i varování našeho reformního pedagogického hnutí. Přitom řada idejí, které 

se v našem reformním hnutí mezi dvěma válkami prosazovala, je obsahem i některých 

současných „importovaných“ alternativních modelů škol vyučování. 

 

Je to škoda, Protože ono předválečné hnutí bylo neseno jednou základní ideou, ideou 

„jednotné školy“, na kterou měli různí nositelé různé názory a idea jednotné školy je ve své 

podstatě idea budoucnosti školy ve světě vůbec. Odvolávám se na závěry komisařů OECD 

(nebudu dále rozvádět). Zatím co nejrůznější modely alternativ ve své podstatě otázku 

struktury školské soustavy jako celku vůbec nevznášejí a hledají jen místo svého modelu  

ve stávajícím (jakémkoli) školském systému země. Jich se v podstatě systém školské 

soustavy netýká. To je jedna otázka. 

 

Druhá otázka, která souvisí s přenosem názorů, myšlenek, ducha reformních hnutí z první 

republiky, je role učitele ve škole vůbec a v realizaci přeměny školy zvláště. Toto hnutí plně 

vycházelo z ideje u nás v moderní době vyjádřené tezí „reformu dělá učitel“. Plně také 

tutotezi realizovalo, a to za výrazného přispívání profesorů a docentů vysokých škol. 

Současnost by potřebovala právě tuto ideu oživit, a to nejen jako teoretickou tezi, ale jako 

realitu. Jestliže reformu dělá učitel, musí tento učitel tuto reformu chtít dělat – tedy musí být 

přesvědčen o její smysluplnosti, a to je otázka pedagogického (i politického) přesvědčení 

(právě onu jednotu pedagogického a politického přesvědčení ona prvorepubliková situace 

plně prokázala) a za druhé je to otázka schopnosti, dovednosti tohoto učitele onu reformu 

realizovat. A to už je opět otázka pro ony vysokoškolské profesory, docenty atd. 
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Reformní hnutí v první republice ukázalo, že se to učitelé snažili zvládnout, protože chtěli. 

Současná situace prokazuje, že i současní učitelé by chtěli (jistě ne všichni a ne ve všech 

polohách), ale nevědí jak. Kdo je to má naučit? Není zde na místě ona vysoká škola, 

pokračující v něčem podobném, jako byla „Škola vysokých studií pedagogických“? Tuto 

ideu asi dále nemůžeme rozvádět, protože bychom se dostali pravděpodobně až do kritiky 

tzv. „Bílé knihy“. 

 

Reformní pedagogické hnutí v první republice a na ně navazující vášnivé diskuse o povaze 

naší školské soustavy po roce 1945 ve svém základě znovu potvrdily skutečnost, že škola  

je jedna z prioritních politických otázek. A to nejen pro svůj vzdělávací program,  

ale především pro svou sociální povahu. Diskuse po roce 1945 to plně prokázaly  

 a v podstatě se tyto diskuse znovu vracejí v podobě polemik o existenci a oprávněnosti  

ve školské soustavě víceletých gymnázií. Ale ani to není cesta, kterou bychom chtěli dále 

sledovat. 

 

Zajímá mě to, co se v dnešních školách z tzv. reformního hnutí realizace: Vnitřní 

diferenciace? Málokde v podobě prvorepublikových představ. Většinou ve velice hrubé 

podobě třídění žáků podle školské výkonnosti. Zhodnocování zkušeností žáků ve vyučování? 

Minimálně, jen v závislosti na schopnostech a pedagogickém přesvědčení jednotlivých 

učitelů. Reformní teze o kompetencích učitele pro realizaci reformy v zásadě v současnosti 

vyústila do teze, že učitelem může být každý, kdo se cítí být pro to kompetentní (s tím,  

že prvorepublikoví reformátoři dělali vše možné proto, aby ony kompetence učitelů byly  

co nejvyspělejší – viz Škola vysokých studií pedagogických). A takto bychom mohli  

asi pokračovat. Čili jedno krásné, podnětné hnutí, které by svým oživením mohlo přispět 

ke zkvalitnění naší školy, je jakoby zatlačeno jednak oněmi z vnějšku vnesenými 

alternativami, které pro masovou školu mají minimální hodnotu, jednak modely tak 

teoretické povahy, které se do praxe nejsou s to prosadit  viz „Bílá kniha“. 

 

Jedna paralela se však přece jen naplňuje Stejně jako v první republice oficiální orgány (tedy 

především ministerstvo školství) jakoby toto hnutí nevnímalo a pokud bylo „přitlačeno“ toto 

hnutí vnímat v pravém slova smyslu, tak to „zahrálo do autu“. Rovněž i současné oficiální 
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orgány nedělají v podstatě nic pro skutečnou transformaci školy, kromě vydávání velice 

obecných tezi, které mají charakter velice obecných a pro praxi nepoužitelných „učebnic“. 

Postižení skutečné tendence k transformaci, reformě školy je totiž cesta prostřednictvím 

učitele. A to zatím nikdo nedělá.  
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P ř í l o h a  I 

 

NÁVRH NORMÁLNÍCH OSNOV PRO MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY (1931) 

 

Návrh počítal se zavedením nových učebnic nejdéle to pěti let, zatím návrh schválil staré 

učebnice. 

 

SYSTÉM OSNOVÁNÍ UČIVA A VNITŘNÍ ORGANIZACE MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY 

 

Návrhem osnov se měla sjednotit výchova a výuka mládeže školou povinné od šestého  

do osmého školního roku. 

 

Novým vyřešením a rozvrhem učiva se mělo umožnit každému žáku průměrně nadanému, 

aby nabyl soustavného a uceleného vzdělání vyššího, než poskytuje obecná škola. 

 

Normálními osnovami se též organicky přiřadilo učivo jednoročních učebných běhů,  

(tj. čtvrtého ročníku) k učivu tří prvých tříd měšťanské školy.  

 

Podle návrhu osnov byla cílem měšťanské školy péče o vývoj mládeže, mravní vývoj žactva 

a upravit vyučování vzhledem k potřebám budoucího směru životního povolání. 

 

Návrh osnov zavádí diferenciaci kvantitativní, přihlížející k odlišnostem v nadání  

a diferenciaci kvalitativní, přihlížející k zájmům a potřebám žactva.  
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DIFERENCIACE UČEBNÝCH ÚKOLŮ 

 

Kvantitativní diferenciace byla zamýšlena pro žáky, kteří by nesplnili učební cíle měšťanské 

školy. Pro tyto žáky návrh osnov zřizoval při měšťanských školách, tzv. závěrečné třídy 

nebo zvláštní oddělení v pravidelných třídách. 

 

Pro odpovědné žáky návrh osnov upravuje učivo, vymezené učebními osnovami pro tři roky 

měšťanské školy, zejména v počtech a ve vyučovacím jazyce tak, aby se dostalo žákům 

odcházejícím z druhé třídy nejdůležitějších vědomostí a dovedností pro praktický život. 

(Návrh nových osnov byl upraven tak, aby nejpodstatnější učební látka probírala v prvních 

dvou letech). 

 

O nadané žáky návrh osnov pečuje prostřednictvím učiva, které lze probírat ve větším 

rozsahu a větší pracovní samostatnosti. 

 

Kvalitativní diferenciace učebních úkolů se v rámci návrhu osnov umožňuje teprve ve třetí 

třídě měšťanské školy a v jednoročním běhu (ve čtvrtém ročníku), tzv. volitelnými 

předměty. (Tyto volitelné předměty jsou relativně povinné, jakmile jsou žáku dány nebo 

jakmile jsou žáku dány nebo jakmile si je žák vybere). 

 

Volitelnými předměty se umožňuje: 

a) diferenciace v žákovských zájmech, potřebách i v žákovském nadání, 

b) diferenciace výchovy pro dívky (jmenovitě v domácích naukách), 

c) přizpůsobení měšťanské školy jako živého sociálního a vzdělávacího ústavu 

 potřebám obcí a školních obvodů, 

d)  snadný přístup schopných žáků do středních škol. 
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Volitelnými předměty byly zejména nauka o polním hospodářství a zahradnictví, biologie, 

fyzika, chemie, národní hospodářství, těsnopis, psaní na stroji, účetnictví, kreslení, rýsování, 

ruční práce chlapecké, hudební výchova, domácí nauky (vaření), druhý cizí jazyk (o tom, 

které volitelné předměty budou zavedeny na jednotlivých měšťanských školách rozhodne 

Okresní školní výbor). 

 

Žák si může zvolit buď jeden předmět, jemuž se vyučuje v pěti týdenních hodinách nebo dva 

předměty, a to jeden tříhodinový a jeden dvouhodinový (volitelný předmět se povolil  

při počtu alespoň 20 žáků, cizí jazyk již při 15 žácích). 

 

 

KONSOLIDACE UČEBNÍHO ROZVRHU 

 

Konsolidace zahrnovala tyto body: 

1. Všechny školní předměty považoval návrh osnov za rovnocenné. 

2. Učebního cíle měšťanské školy se dosahovalo v povinných třech třídách. 

 

Osnova jednoročního učebního kursu (čtvrté třídy) byla upravena tak, aby se její učivo 

prohlubovalo a rozšiřovalo, takže čtvrtá, nepovinná třída byla organicky přičleněna ke třetí 

třídě. 

3. Předměty úzce příbuzné se spojily ve skupiny (nebo obory). (Tímto se zamýšlelo více 

celistvosti, větší volnost v práci žáka a učitele, větší možnost diferenciace. Opouští se 

rozdělení na zvláštní předměty, tam, kde to vyžadoval psychologický zřetel místo 

teoretizování se ve všech oborech uplatňoval zřetel k praxi).  

4.  V jednotlivých školních rocích se dávalo, podle návrhu osnov, předmětům větší počet 

hodin. (Touto konsolidací rozvrhu se využívalo žákova zájmu, neboť se žák snáze 

vžíval do předmětu, kterým se obírá častěji a ve větším rozsahu. Konsolidovaný 

rozvrh bránil, podle návrhu osnovám rozptýlení a zpovrchnění, k jakému vede veliký 
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počet probíraných v témže čase. Počet reálných předmětů se omezuje nejvýše na dva 

v témže pololetí). 

 

 

UČEBNÍ METODA 

 

Učební metoda je v návrhu osnov metodou svobodnou v mezích zákona, ale doporučuje se 

užívat ve všech předmětech pracovních metod a to, pokud lze, na základě individuální práce 

žákovy. Doporučuje se užívat metody projektové a v přírodovědě metody laboratorní, 

metody testové. 

Návrh osnov usiloval o to, aby se učitelé osvobodili od didaktického materialismu, který 

pěstuje vědění pro vědění, a zdůrazňují vědomosti mající význam pro rozvoj žákových 

schopností a pro potřeby praktického života, aby se v jednotlivých letech učivo zbytečně 

neopakovalo, nýbrž aby se žák postupně seznamoval s novými vědomostmi a dovednostmi  

a aby se totéž učivo neprobíralo souběžně v různých předmětech, aby vyučování v různých 

předmětech mělo účelné vztahy. 

Ruční práce nejsou v návrhu pouze zvláštním předmětem, nýbrž i vyučovacím principem. 

Také občanská nauka a výchova proniká veškerým vyučováním. 

 

 

UČEBNICE 

 

Návrh doporučil, aby podle možnosti bylo zařazeno do příručních knihoven několik různých 

učebnic pro tytéž předměty mimo učebnice, které jsou na škole zavedeny. (Tímto způsobem 

se podává učivo z různých hledisek, takže lépe vznikne podstata předmětu).  
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ROZVRH HODIN 

     

Předměty 
      

 I.  II. II. III. IV. 

Náboženství 2  2  2 2  

Počty a měřictví 4  4 4 4 

Přírodověda: přírodopis a přírodozpyt 4  4 4-0* 4-0* 

Zeměpis a dějepis 4  4 0-4* 4-0* 

        Občanská nauka a výchova         1  1 1 1 1 

Jazyk vyučovací 4  4 4 4 

Cizí jazyk 4  4 4 4 

Volitelné předměty -  - 5 5 

Výchova technická     

kreslení 3(2)**    3(2)** 2 3(2)** 

krasopis (psaní) 1        -  - - 

rýsování -       1 2(1) 3(2) 

ruční práce 1(3)**     1(3)** 1(3)** 1(4)** 

Výchova tělesná 2  2 2 2 

Výchova hudební (zpěv) 1  1 1 1 

     

Pro hochy celkem 31  31 32 32 

Pro dívky celkem 32  32 33 33 

 

     *)  Prvé číslo označuje počet hodin v I. pololetí, druhé číslo počet hodin ve II. pololetí 

   **)  Prvé číslo označuje počet hodin pro hochy, číslo v závorce počet hodin pro dívky 

         Předměty 
      Třídy 
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P ř í l o h a  II 

 

ANKETA MŠANO O ŠKOLSKÉ REFORMĚ 1929 

 

S E Z N A M   Ú Č A S T N Í K Ů 

 

PŘEDSEDA: 

PhDr. Antonín Štefánek, ministr školství a národní osvěty 

 

MÍSTROPŘEDSEDOVÉ. 
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PhDr. Vilém Appelt, odborový přednosta 

 

ZÁSTUPCE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY: 

PhDr. Jindřich Říha, ministerský rada. 

 

ZÁSTUPCE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ: 

Ing. Dr. Edvard Reich, ministerský rada. 

 

ZÁSTUPCE MINISTERSTVA FINANCÍ: 

Ferdinand Brejcha, vrchní odborový rada 
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P R O G R A M  A N K E T Y ,  R E F E R E N T I 

 

1. Má nižší a střední stupeň obecné školy podržeti jako dosud turnus pětiletý s tříletým 

stupněm vyšším, či se má zavésti turnus čtyřletý, na který by pak navazoval čtyřletý 

vyšší stupeň? (Referent: Okresní školní inspektor Norbert Černý). 

 

2. Má škola měšťanská navazovati na pátý rok školy obecné, přičemž by zůstala školou 

tříletou s fakultativním ročníkem čtvrtým, či má býti čtyřletá navazující na čtyřletou 

školu obecnou, po případě s fakultativním ročníkem pátým? (Referent: Ředitel 

měšťanské školy Josef Kruta).  

 

3. Má měšťanská škola zůstati jako dosud povinnou školou jako vyšší stupeň školy 

národní, či má býti školou výběrovou jen pro žáky schopnější? (Referentka: 

Ředitelka městského ústavu pro vzdělávání učitelek domácích nauk  

Marie Vítková). 

 

4. Má se škola Měšťanská státi vůbec náhradou nižší střední školy, či má podržeti svůj 

dosavadní cíl: připravovati pro praktická povolání s vedlejším cílem přípravy pro 

vyšší střední školy odborné? Jak by bylo v tomto případě záhodno upraviti osnovu 

školy Měšťanské, aby vyhovovala potřebě škol odborných? Jestliže by měla býti 

zachována nižší střední škola vedle školy měšťanské, jak by bylo upraviti přechod 

schopných žáků ze školy měšťanské na školu střední? Doporučovalo by se vytvořiti 

vedle normálního typu střední školy typ střední školy zkrácené (/asi pětileté), která 

by navazovala na školu měšťanskou (na třetí nebo čtvrtý ročník), nebo vytvořiti  

na střední škole zvláštní přechodní třídu pro absolventy školy měšťanské, či bylo  

by přijímati velmi schopné žáky škol měšťanských na školy střední po diferenční 

zkoušce? (Referenti: Odborný učitel Stanislav Vrána a profesor Dr. Mikuláš 

Šmok). 
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5. Má býti zachován dosavadní dvojí základ středoškolských typů, gymnasijní a reální, 

z nichž první se dělí na vyšším stupni v gymnasium klasické a reálné a druhý 

v reálku a reformní reálné gymnasium, či má býti veškeré střední školství 

organizováno jednotně, a to tak, že jednotná střední škola by měla společný asi 

čtyřtřídní základ a asi tři pobočné větve ve vyšším oddělení?  (Referent: Vládní rada 

a zemský školní inspektor Ladislav Červenka). 

  

6. Lze bez újmy všeobecného vzdělání a zejména logického výcviku, jakého má 

poskytnouti střední škola, nahraditi latinu ve společném základě jazyky živými, 

zejména jazykem vyučovacím, některým dalším jazykem obvyklým ve státě, 

jazykem francouzským nebo anglickým a posunouti vyučování latině až do některé 

větve vyššího oddělení? Postačí znalost latiny, jaké by mohla poskytnouti střední 

škola, kdyby vyučování tomuto jazyku bylo omezeno na vyšší oddělení, pro úspěšné 

studium na všech vysokých školách, zejména také n fakultě theologické, právnické  

a filosofické? Ne-li, ve které třídě společného základu má se začíti s latinou?  

(Referent: Vládní rada a zemský školní inspektor Ladislav Červenka). 

 

7. Zda a jaké reformy bylo by záhodno provésti na školách odborných (obchodních, 

průmyslových atd.)? (Referenti: Ředitel státní průmyslové školy Ing. Arnošt Rosa 

 a ředitel obchodní akademie Dr. František Zachoval). 

 

8. Má býti na školách středních ponechána zkouška dospělosti, či má býti odstraněna  

a nahrazena vzhledem k studiu vysokoškolskému zkouškami přijímacími a vzhledem 

k přijetí do veřejné služby zkouškami konkursními? (Referent: Vrchní školní rada  

a zemský školní inspektor Dr. Josef Hampel).  

  



135 
 

S E Z N A M   Ř E Č N Í K Ů 

 

Aliskevič  68, 250, 286, 306   Otto  112, 22 

Beneš Alois J  290     Petrtyl  60, 182 

Beneš Antonín 104, 310    Písecký 178 

Beneš Vojta 175     Plamínková  183, 290 

Bezděk  107, 249, 311    Polach  37, 142 

Binderová 116     Pražák  53, 159, 316 

Bloch  262     Preissler 56, 249 

Bydžovský 54, 117, 241, 312   Procházka 226, 319 

Čapek  171, 259, 320    Quadrat 304 

Čermáková 168     Reich  168 

Černý  22, 74, 169    Rón  70 

Červenka 194, 267    Rosa  145, 271, 291 

Červinka 288     Roudnický  63 

Essl  153, 220    Scholz  41, 115 

Feierfeil 53, 266    Singer  211, 316 

Felber  125     Sladký  263 

Fiedlerová 149     Slavík  40, 179 

Fischer  172, 258    Spatzal  57, 140, 283, 319 

Fűrstenau 153, 257, 281, 307   Steiner  158, 216 

Groh  156, 210, 265    Svoboda 254 

Hampel 133, 214, 294, 321   Sýkora  216 

Hancko 48, 163    Syllaba 206 

Hanus  60, 182    Šalamon 158, 256 

Hanuš  237     Šišma  47, 116, 228 

Hejčl  233     Šlemr  72 



136 
 

Hendrich 157, 307    Šmok  96, 192 

Hertík  286     Šťastný 66, 249 

Hořák  45, 150, 282    Štefánek 15, 323 

Husák  166     Švadlenka 44 

Jančovič 161     Teplanský 47, 181 

Janko  111     Uher  123 

Jatsch  234     Vaňura  43, 109, 228, 319 

Klokner 59     Vásárhelyi 64 

Komárek 36, 102, 315    Vebr  72, 185 

Kracík  240     Vičánek 110 

Krčméry 49, 161, 260    Vítková 81, 187 

Kreibich 69, 123, 232    Vocílka 238 

Křepelka 265     Voda  165, 284 

Kruta  31, 79     Vološin 299 

Lakomý 46, 174    Voženílek 44, 154, 311 

Laub  285     Vrána  86, 189 

List  120     Weigner 66, 209, 287 

Macek  152, 224    Weizsäcker 148, 252 

Meixner 230     Zachoval 277, 293, 318 

Mišík  69, 235, 304    Zimmler 34, 261 

Mojto  51, 129, 320    Zirngast 123, 218, 298 

Neumann 131     Žilka  253 

Novotný 71, 164, 199, 267, 306  Žlábek  227 

 

 

 

 



137 
 

P o u ž i t á  l i t e r a t u r a 

 

Anketa   MŠANO o školské reformě konané ve dnech 8. 4. až 12. 4. 1929. 

 

Anketa   MŠANO o školské reformě. Školské reformy, roč. XI, č. 4, 1929. 

 

Anketa   O návrhu základního školského zákona národní osvobození, roč. XVII, 

  č. 245, 1946. 

 

Angelis, K.:  Problémy naší současné pedagogiky. K diskusi o socialistické  

  pedagogice. Nová škola, roč. IV, č. 9, 1949. 

 

Bareš, G.:  Mlha kolem roku 1953. Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 18, 1968. 

 

Berna, J.:  Normální učebné osnovy pro školy obecné. Školské reformy, roč. XII, 

  č. 9, 1931. 

 

Blažek, J. P.:  Národní socialisté a školská reforma. Národní osvobození, roč. XVII, 

  č. 154, 1946. 

 

Blumová, D.:  Odbor učitelů měšťanských škol na Moravě. Školství a osvěta, roč. I, 

  č. 17 – 18, 1946. 

 

Cipro, M.:  Socialistické školy. Učitelské noviny, roč. XVIII, 1968. 

 

Co je jednotná škola? (O. Chlup, V. Příhoda, J. Hendrich, K. Svoboda, L. Kratochvíl, 

  S. Velínský, E. Strnad, J. Lomský, J. Nykl, M. Fendrych, V. Mejstřík, 

  J. L. Fischer), Československé epištoly, roč. II, č. 11 – 12, 1947. 

 



138 
 

Co je třeba vědět o jednotné škole? (F. Kahuda, M. Bartušková, B. Grulich, K. Čondl, 

     J. Váňa, S. Šolcová), Československé epištoly, 1948. 

 

Co přinesl sjezd národní kultury. Školství a osvěta, roč. III, č. 8, 1948. 

 

Cvrček, J.:  Několik slov k naší školské reformě. Školské reformy, roč. XII, 

  č. 1, 1930. 

 

Čondl, K.:  Problematika jednotné školy. Pedagogická revue, roč. I, č. 1, 1946. 

 

Horák, L.:  Návrh normálních osnov pro měšťanské školy 1930. Školské reformy, 

  roč. XII, č. 9, 1931 

 

Hlavatý, V.:  Anketa o novém školském zákoně. Svobodné noviny, roč. II. č. 125, 

  1946.  

 

Hruška, J.:  O zdravé střední školství. Národní osvobození, roč. XVII, č. 45, 1946. 

 

Husa, V. – Kropilák, M.: Československé dějiny. Praha, 1966. 

 

Chlup, O.:  O školu měšťanskou. Brno, nové školy 1931. 

 

Chlup, O. – Kahuda, F. – Král, K.:  Školský zákon. Praha, Orbis 1949. 

 

Chlup, O.:  Jaká bude naše škola. Jednotná škola, roč. I, č. 5 – 6, 1945/1946. 

 

Jakl, J.:  K reformě střední školy. Národní osvobození, roč. XVII, č. 25, 1946. 

 

Jak dál diferenciaci? Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 33 – 34, 1968. 



139 
 

Janík, Z. – Kůstka, A. L.: Hovoříme s Václavem Příhodou o současných otázkách.  

   Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 15, 1968. 

 

K. F.:   Základní školský zákon v posledním kole. Školství a osvěta, roč. II, 

  č. 10, 1947. 

 

Kahuda, F.:  Ještě k anketě o základním školském zákoně. Školství a osvěta, 

  roč. III, č. 6, 1945. 

 

Kahuda, F.:  O pedagogickém reformismu. Nové školy, roč. IV, 1948/1949. 

 

Kahuda, F.:  O budoucnost a existenci národa. Školství a osvěta, roč. I, č. 17 – 18, 

  1946. 

 

Kahuda, F.:  Budujeme novou školu. Školství a osvěta, roč. II, č. 1, 1947. 

 

Kahuda, F.:  Pro státní jednotnou školu. Školství a osvěta, roč. II, č. 6, 1947. 

 

Keprta, J.:  Vynikající dílo pedagogické. Výchova a škola, příloha Národního 

  osvobození, roč. VII, č. 49, 1931. 

 

Kjl.:   Ještě jedna knížka o jednotné škole. Školství a osvěta, roč. III, č. 6, 

  1948. 

 

Kodetová, O. – Uherek, Z.: Kapitoly z dějin českého učitelstva (1890 – 1938). Praha,   

   SNP 1972. 

 

Koh.:   Dvoudenní seminář o školské reformě. Tvořivá škola, roč. XIII.,  

  1937/1938. 

 



140 
 

Kohoutek, C.:  Co ztěžuje šíření školské reformy? Tvořivá škola, 1936/1937. 

 

Komunistická strana Slovenska o školstve. Jednotná škola, roč. I, č. 1, 1945/1946. 

 

Konečný, Z. – Peřina, E.: Stalo se v l8nech roku 1952. Učitelské noviny, roč. XVIII, 

   č. 16, 1968. 

 

Konvička, V.:  Je individualizace školní práce aktuální i v současné době? Komenský, 

  roč. LXXI, č. 1, 1946. 

 

Konvička, V.:  K novým učebným osnovám pro měšťanské školy. Tvořivá škola, 

  roč. VIII, 1932/1933. 

 

Kopáč:   Dějiny školství a pedagogiky v Československu. Díl I. České  

  a slovenské školství a pedagogika v letech 1918 – 1928, Brno,  

  Univerzita J. E. Purkyně 1971. 

 

Kopecký, J.:  V čem lze a v čem nelze souhlasit s profesorem Václavem Příhodou. 

  Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 19, 1968. 

 

Koukal, E.:  Václav Příhoda, Idea školy druhého stupně. Komenský, roč. LXXI, 

  č. 8, 1947. 

 

Kpč.:   O jednotnou diferencovanou školu. Tvořivá škola, roč. VIII,  

  1932/1933. 

 

Krejčí, F.:  Glosy k reformě školské. Česká mysl, roč. XXVII, 1931. 

 

Krejčí, J.:  S profesorem Příhodou polemicky. Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 24, 

  1968 

 



141 
 

Kujal, B.:  Po sjezdu. Školství a osvěta, roč. II, č. 12 – 13, 1947. 

 

Kujal, B.:  Svaz zaměstnanců školství a osvěty pod drobnohledem. Školství   

  a osvěta, roč. II, č. 9, 1947. 

 

Kujal, B.:  Dvouletý plán školských a osvětových odborářů. Školství a osvěta, 

  roč. I, č. 3, 1946. 

 

Kujal, B.:  Kde stojíte, čeští pedagogové? Školství a osvěta, roč. III, č. 14, 1948.  

 

Kujal, B.:  O socialistickou pedagogiku. (Úvod k diskusi). Nová škola, roč. IV, 

  č. 7 – 8, 1948/1949. 

 

Kujal, B.:  Ještě k roku 1953. Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 16, 1968. 

 

Kurfürst, J.:  Boj proti formalismu ve vědění žáků. Komenský, roč. LXXV, č. 5, 

  1951. 

 

Kůstka, J.:  Reformní školy a dnešek. Učitelské noviny, roč. XXIX, č. 17 – 18, 

  1969. 

 

Laboutka, J.:  Porady o školském zákoně. Národní osvobození, roč. XVII, č. 276, 

  1946. 

 

Lettrich, J.:  Bystrické poverenictvo pre školstvo. Jednotná škola, roč. I, č. 1,  

  1945/1946. 

 

Lomský, J.:  Škola jednotná a škola střední. Zvláštní otisk ze Střední školy, roč. IV, 

  Praha 1947. 

 



142 
 

Loubal, F.:  Zákon o jednotné škole a samospráva. Národní osvobození, roč. XVII, 

  č. 289, 1946. 

 

Manifestační sjezd českého učitelstva. Svaz zaměstnanců školství a osvěty, 1946. 

 

Manifestace školských pracovníků Velké Prahy. Projev ministra Dr. Zdeňka Nejedlého. 

  (Hosté ze SSSR. Učitelská organizace v novém útvaru).   

  Národní osvobození, roč. XVI, č. 26, 1945. 

 

Manifestační sjezd českého učitelstva. Přes tisíc delegátů manifestovalo. Účast slovanských 

  hostí. Programový projev ministra Dr. Zdeňka Nejedlého.   

  Národní osvobození, roč. XVI, č. 52, 1945. 

 

Manifestační sjezd českého učitelstva. Programový projev ministra  Dr. Zdeňka Nejedlého. 

  Národní osvobození, roč. XVI, č. 53, 1945. 

 

Mertlík, R.:  Nebezpečí jednotné školy. Svazky (Svazky úvah a studií). Praha 1947. 

 

Ministr školství o časových otázkách školských. Školstvo a osvěta, roč. II, č. 20, 1947. 

 

Mlejnek, J.:  Vážený pane profesore. Učitelské noviny, roč. SXVIII, č. 22, 1968. 

 

Moldřík, B.:  Ještě ke školskému zákonu. Školství a osvěta, roč. III, č. 4, 1948. 

 

Mše.:   Příprava nového školského zákona. Národní osvobození, roč. XVII,  

  č. 268, 1946. 

 

Návrh základního školského zákona. Školství a osvěta, roč. I, č. 6 – 7, 1946. 

 

Návrh základního školského zákona. Školství a osvěta, roč. II, č. 6, 1947. 



143 
 

Nečas, M.:  Ještě poznámka k anketě o školském zákoně. Školství a osvěta, roč. I, 

  č. 10 – 11, 1946. 

 

Nové perspektivy našeho školství. Programový projev ministra školství  

  Dr. Zdeňka Nejedlého k pražskému učitelstvu. Školstvo a osveta,  

  roč. III, 1948. 

 

Novomeský, L.: Na dalšiu cestu. Jednotná škola, roč. III, č. 6 – 7, 1947/148. 

 

Novotný, J.:  Povereník Lace Novomeský, Školstvo a osveta, roč. III, č. 9, 1948. 

 

Novotný, J.:  Zdroje naší nové pedagogiky. Nová škola, roč. IV, č. 7 – 8, 1949. 

 

Novotný, J.:  Krise obecné školy? Školské reformy, roč. XII, č. 3, 1930. 

 

Nykl. J.:  Pracovní škola. Tvořivá škola, 1936/1937. 

 

Nykl, J.:  Diferenciace žactva a osnov na škole II. stupně. Tvořivá škola,  

  1933/1934. 

 

O nás bez nás. Škola měšťanská, Věstník Říšského svazu učitelstva měšťanských škol  

  republiky Československé, roč. XXXII, č. 18, 1930. 

 

O nový školský zákon. Národní osvobození, roč. XVII, č. 57, 1946. 

 

Orgeník, A.:  Zásady chystanej reformy národných škol v štatistike. Jednotná škola, 

  roč. I, č. 7, 1945/1946.  

 

Ormis, L.:  Fašistická racionalizace výchovy. Tvorba, roč. VI. 1930. 



144 
 

Osnova základního školského zákona. (Návrh základního školského zákona. Pozměněné 

  znění). Ústřední odborová rada učitelská, Praha 1945. 

 

Pavlík, O.:  Návrh na reformu školského systému. Komisia pre školsků reformu 

  pro Povereníctve SNR pre školstvo a osvetu v Bratislavě.   

  ŠN Bratislava 1945.  

 

Pavlík, O.:  Jako vznikal základný školský zákon. Vznik a význam základného 

  školského zákona. Jednotná škola, roč. III. č. 8, 1947/1948. 

 

Pavlíková, V.:  Jak to bylo v roce 1953. Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 15, 1968. 

 

Pavlíková, V.:  Ještě ke školské reformě 1953. Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 23, 

  1968. 

 

Pavlevič, G.:  Tri revolúcie ve vývine našho školstva. Jednotná škola, roč. I, č. 2, 

  1945 – 1946. 

 

Pedagogika, roč. II. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1952 (Cipro M., Korejs J., Kratochvíl Z.,  

  Veselá E., Kahuda, F., Struška E., Budský F., Popelová J., Trajer J., 

  Pech V.,Holešovský F., Drástová M., Kopáč J., Machač B.). 

 

Pedagogika, roč. III, 1953. (Cipro M.) 

 

Pech, V.:  Co je jednotná škola? Školství a osvěta, roč. III, č. 8, 1948. 

 

Peřina, E.:  Beseda o budoucí škole. Učitelské noviny, roč. XIX, č. 11, 1969. 

 

Pluhař, B.:  K otázce jednotné školy druhého stupně. Národní osvobození,   

  roč. XVII, č. 168, 1946 

 



145 
 

Příhoda, V.:  Jednotná škola. Její možnosti dnes a zítra. Školské reformy, roč. X,

  č. 1, 1928. 

 

Příhoda, V.:  Ideologie nové didaktiky. Brno, vlastním nákladem autora, 1936. 

 

Příhoda, V.:  Školská reforma. Polemické stati. Praha, Orbis 1931. 

 

Příhoda, V.:  Diferenciace světovým problémem. Komenský, roč. LXXI, č. 10,  

  1947. 

 

Příhoda, V.:  Nebezpečí jednotné školy. Školství a osvěta, roč. II, č. 8, 1947. 

 

Příhoda, V.:  Vědecké základy socialistické pedagogiky. Nová škola, roč. IV,   

  5 - 6, 1948/1949. 

 

Příhoda, V.:  Národní filozofie výchovy. Díl I. Záhady všelidské filozofie. Život  

  a práce 1948. 

 

Příhoda, V.:  Idea školy II. stupně. Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 

  Brno, 1945. 

 

Příhoda, V.:  Architektonika moderní školy. Učitelské nakladatelství, Praha 1946. 

 

Příhoda, V.:  Myšlenka jednotné školy, Praha, Orbis 1948. 

 

Red.:   Profesor F. Krejčího glosy ke školské reformě. Výchova a škola,  

  příloha Národního osvobození, roč. VIII, č. 56, 1931. 

 

Reforma školství na Slovensku. Národní osvobození, roč. XVI, č. 31, 1945. 



146 
 

Rezolúcia z členskej schodzky Okresnej organizácie Sväzu zamestnancov školstva a osvety, 

  konanej dňa 5. III. 1947 v Považskej Bystrici. Školstvo a osveta,   

  roč. II. č. 7, 1947. 

 

ROH – Svaz zaměstnanců školství a osvěty: Memorandum. Školství a osvěta, roč. II,   

  č. 12 - 13, 1947. 

 

Rosa, R.:  Poznámky k anketě. Tvořivá škola, roč. IV, 1928/1929. 

 

Rychnovský, R.: Obavy z jednotné školy. Školstvo a osveta, roč. I, č. 19 – 20, 1946. 

 

Rychnovský, R.: Jednotná škola – jednotná výchova. Školství a osvěta, roč. II, č. 10, 

  1947.  

 

Sborník:  Materiály z I. Pracovní konference č. pedagogické společnosti při  

  ČSAV konané v Trnavě. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 

  v Trnavě, 1967. 

 

Skořepa, M.:  Reforma měšťanské školy. Školské reformy, roč. XII, č. 6, 1931. 

 

Skořepa, M.:  Příhodova Racionalizace školství. Školské reformy, roč. XII, č. 6, 

  1931. 

 

Skřeček, R.  Profesoři k návrhu základního školského zákona. Školstvo a osveta, 

  roč. II. č. 7, 1947. 

 

Slouka, T.:  O komunistické výchově na sjezdech KSČ. Praha 1972. 

 

Somr, M.:  Od reformního úsilí ke škole reálného socialismu. Praha 1982. 

 



147 
 

Stejskal, C.:  O diferenciaci na našich pokusných školách. Školské reformy, roč. XI, 

  č. 7, 1930. 

 

Strnad, F.:  Odbor profesorů středních škol. Školstvo a osveta, roč. II, č. 9, 1947. 

 

Sýkora, J.:  Samospráva na školách. Národní osvobození, roč. SVI, č. 137, 1945. 

 

Šelder, A.:  Únor a učitelstvo. Učitelské noviny, roč. XVIII, č. 8, 1968. 

 

Škola se blíží životu. Dvouletý plán a škola. (Hlaváček A., Kratochvíl L., Chlup O.,  

  Velinský S., Vlasák E., Nykl J., Mrázek J., Kratochvíl B.),  

  Československé epištoly, 1946. 

 

Školství. O žákovskou samosprávu. Zlín pro jednotnou školu a postátnění školství. Národní 

  osvobození, roč. XVI, č. 117. 1945. 

 

Školství. O nový školský zákon. Národní osvobození, roč. XVII, č. 57, 1946. 

 

Štech, K.:  Školské reformy v duchu demokracie. Školské reformy, roč. XI, č. 2, 

  1929. 

 

Učitelé u ministra školství a osvěty. Národní osvobození, roč. XVII, č. 200, 1946. 

 

Učitelstvo táborského kraje pro jednotnou školu. Školstvo a osveta, roč. II, č. 7, 1947. 

 

Uher. J.:  Školské reformy a tradice. Věstník Ústředního spolku jednot  

  učitelských na Moravě, roč. XXIX, č. 17, Brno 1932. 

 

Uher, B.:  Škola nástrojem dělnické třídy k vbudování socialismu. Komenský, 

  roč. LXXV, č. 4, 1950. 



148 
 

Uher, B.:  Potřebujeme novou socialistickou pedagogiku. Nová škola, roč. IV. 

  1949. 

 

Úlehla, J.:  K rozpravě o jednotné škole. Školské reformy, roč. XI, č. 1, 1929. 

 

Usnesení rožnovské konference. Národní osvobození, roč. XVII, č. 167, 1946. 

 

Usnesení ze zasedání ústředního výboru SZŠO. Školství a osvěta, roč. II, č. 5, 1947. 

 

Ústřední výbor SZŠO. Týden státní jednotné školy. Školství a osvěta, roč. II, č. 6, 1947. 

 

V., E.:   Diskuse o nových osnovách. Školské reformy, roč. XII, č. 6, 1931. 

 

V., E.:   Kolem návrhu nových osnov pro měšťanské školy. Výchova a škola, 

  příloha Národního osvobození, roč. VIII, č. 56, 1931. 

 

V., E.:   První krok k jednotné škole. Národní osvobození, roč. XVI, č. 63, 

  1945. 

 

V., E.:   Diskuse o jednotné škole. Národní osvobození, roč. XVI, č. 76, 1945. 

 

V., E.:   Kladensko pro jednotnou školu. Jednotná škola v Týně nad Vltavou. 

  Národní osvobození, roč. XVI, č. 82, 1945. 

 

V., E.:   Dvě větve na měšťanské škole. Národní osvobození, roč. XVI, č. 105, 

  1945.  

 

V., E.:   Školské věci v období předparlamentním. Učitelstvo u předsedy vlády. 

  Národní osvobození, roč. SVI, č. 136, 1945. 



149 
 

V., E.:   Tři školské dekrety. Národní osvobození, roč. XVI, č. 140, 1945. 

 

V., E.:   Příprava pracovní školy. Národní osvobození, roč. XVI, č. 132, 1945. 

 

V., E.:   Dnešek a zítřek české školy. Národní osvobození, roč. XVI, č. 17, 

  1945.  

 

V., E.:   Tři školské stupně. Národní osvobození, roč. XVI, č. 20, 1945. 

 

V., E.:   Základní školský zákon. Národní osvobození, roč. XVI, č. 22, 1945. 

 

V., E.:   Manifestační učitelský sjezd. Národní osvobození, roč. XVI, č. 33. 

  1945. 

 

V., E.:   O jednotnou školu Národní osvobození, roč. XVII, č. 218, 1946. 

 

V., E.:   Podpůrné třídy. Národní osvobození, roč. XVII, č. 218, 1946. 

 

V., E.:   Další porady o školském zákonu. Národní osvobození, roč. XVII, 

  č. 275, 1946. 

 

V., E.:   Porady o školském zákonu. Národní osvobození, roč. XVII, č. 276, 

  1946. 

 

V., E.:   Školská rozprava v kulturním výboru PNS. Národní osvobození,   

  roč. XVII, č. 17, 1946. 

 

V., E.:   Komise pro základní školský zákon. Národní osvobození, roč. XVII,

  č. 33, 1946. 



150 
 

V., E.:   Výchova tělesnou prací. Národní osvobození, roč. XVII, č. 35, 1946. 

 

V., E.:   O základní školský zákon. Národní osvobození, roč. XVII, č. 48, 1946. 

 

V., E.:   Změny v návrhu základního školského zákona. Národní osvobození, 

  roč. XVII, č. 54, 1946. 

 

V., E.:   Z návrhu školského zákona. Národní osvobození, roč. XVII, č. 66, 

  1946. 

 

V., E.:   Z návrhu školského zákona II. Národní osvobození, roč. XVII, č. 71, 

  1946.  

 

V., E.:   Diskuse o jednotné škole. Národní osvobození, roč. XVII, č. 158,  

  1946.  

 

Váňa, J.:  Pedagogický ruch v Československu v roce 1947/1948. Pedagogická 

  revue, roč. II, SN, Praha 1948. 

 

Váňová, R. – Rýdl, K. – Valenta, J.: Výchova a vzdělání v českých dějinách IV. díl –   

  1. svazek. Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem 

  (obecné školství 1848 – 1939). Střední školství a učitelské vzdělávání 

  1914 - 1939.  Univerzita Karlova 1992. 

 

Vítek, F.:  Ne – takhle se to nedá. Komenský, roč. LXXI, č. 9, 1947. 

 

Vítek, F.:  Proč jednotnou školu bez větví? Komenský, roč. LXXI, č. 5, 1947. 

 

Vlasák, E.:  Jak je to se školským zákonem? Školství a osvěta, roč. III, č. 1 -2, 

  1948. 

 



151 
 

Vlasák, E.:  Ministr školství o časových otázkách školských. Školstvo a osveta, 

  roč. II, č. 20, 1947. 

 

Vlasák, E.:  Školství v kulturním výboru NS. Národní osvobození, roč. XVII,  

  č. 11, 1946. 

 

Vlasák, E.:  Jednotná školská politika. Národní osvobození, roč. XVII, č. 11, 1946. 

 

Vlasák, E.:  Školský problém pro všechny důležitý. Národní osvobození,  

  roč. XVII, č. 224, 1946. 

 

Vlasák, E.:  Dnešní školská politika. Národní osvobození, roč. XVII, č. 252, 1946. 

 

Vlasák, E.:  Škola bude politická. Národní osvobození, roč. XVI, č. 37, 1945. 

 

Vlasák, E.:  Co je s postátněním školství? Národní osvobození, roč. XVI, č. 112, 

  1945. 

 

Vlasák, E.:  Základy nové školy. (Výsledky práce českých pokusných škol). Brno 

  1946. 

 

Vrána, S. – Konvička, V: Úlehla a školská reforma. Tvořivá škola, roč. VII, 1931/1932. 

 

Výborný, F. M.: Dvě poznámky k pokusné školské práci. Tvořivá škola, 1936/1937. 

 

Výročí základního školského zákona. (Projev ministra školství Z. Nejedlého k učitelstvu). 

  Školství a osvěta, roč. IV, č. 8, 1949. 

 

Wasserbauer, J.: Školské reformy. Výchova a škola, příloha Národního osvobození, 

  roč. VIII, č. 42, 1931 



152 
 

Základní školský zákon. Školství a osvěta, roč. II. č. 18, 1947. 

 

Základní školský zákon skutkem. Školstvo a osveta, roč. III, č. 9, 1948. 

 

Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). Školstvo a osveta, roč. III,

  č. 9, 1948. 

 

Zástupci Svazu zaměstnanců školství a osvěty u prezidenta republiky. Školstvo a osveta,  

  roč. II, č. 9, 1947. 

 

Z expozé ministra školstva a osvety Dr. Zdeněk Nejedlého v kultúrnem výbore DNS  

  10. Januára 1946. 

  



153 
 

CONCLUSION 

My thesis deals with the fight and struggle of forward- looking teachers,working at town 

schools for ages 11 and 15 on poor conditions, for their better education and mainly for 

better school of the future so-called United School  and also with pedagogical activity 

between two world wars and shortly after the end of World War II. 

The period between two wars in our pedagogical life is called reformatory movement and 

progressive teachers tried to unify the school. 

The system of education was divided into various streams and bias for children coming from 

diverse social classes. 

The children at the age of 11 had to choose the bias of their studies. 

They could continue their studies at the town schools or at the several- year grammar 

schools. The grammar schools were intended for promising students who wanted to go on at 

universities and they could become students of any university after finishing the studies at a 

grammar school but the children of the town schools were prepared only for various 

occupations. 

The progressive teachers wanted to abolish such an injustice system of education and 

introduce the United Differentiated School in our country for all children. 

They wanted to push the age boundaries of making decision what type of school to study. 

The thesis shows the fight and struggle, many discussions on the topic of United School and 

small victories and defeats on the way towards the school of the future. 

The beginnig of World War II  stopped  the reformatory movement, many progressive 

teachers were arrested and died in concentration camps but the idea of the United School 

lived on. 

The struggle and discussions appeared after the end of the war in 1945 without implementing 

the idea in our country.  

But the year of 1948 entirely ended the period of the endeavours and the United School  was 

introduced without  the word differentiated. 

It was the time which meant not only the change in our pedagogical life and education 

system but principal change in our political system and social life at all. 

 


