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Abstrakt 

Práce se zabývá Anežským klášterem jako kulturně historickou památkou a 

možnostmi využití kulturně historické památky, konkrétně Anežského kláštera, 

v hodinách občanské výchovy. 

Klade si za cíl prozkoumat kulturně historický přínos tohoto kláštera 

z hlediska funkcí, které měl klášter v minulosti i dnes, na základě zjištěných 

skutečností posoudit význam těchto funkcí pro památkový význam kláštera a péči o 

jeho zachování a zvážit využitelnost této památky v občanské výchově na druhém 

stupni základních škol, včetně návrhu konkrétních činností. 

V práci se autorka zamýšlí nad smyslem výchovy ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví, k památkám a jejich ochraně, a možnostmi jejího rozvoje 

vzhledem k občanské výchově i vzdělávací koncepci České republiky a jejím 

dokumentům (konkrétně RVP a ŠVP). 

Na vývoji české památkové péče seznamuje čtenáře s přístupy k ochraně 

památek v minulosti i dnes a s problémy památkové péče, otvírajícími prostor pro 

učitele a jejich žáky k reflexi vlastního vztahu k památkám a možnostem aktivního 

zapojení do péče o památky, jakožto nedílné součásti kulturního životního prostředí 

člověka.



 

Abstrakt 

The work deals with St. Agnes Convent as a cultural and historical monument 

and possibilities of using a cultural and historical landmark, specifically St. Agnes 

Convent, in classes of Citizenship.  

It aims at exploring cultural and historical benefits of this convent from the 

view of its functions in the past and present, at making use of these findings to 

judge the importance of these functions for landmark value and preservation of the 

convent and finally at considering suitability of this monument for Citizenship at 

Stage 2 of basic schools, including proposals of specific activities.  

The author discusses the importance of teaching relation to cultural and 

historical heritage, to  monuments and their conservation and also possibilities of its 

development owing to Citizenship and educational conception of the Czech 

Republic and related documents (especially „RVP“ [Framework Educational 

Programmes for Basic Education] and „ŠVP“ [School Educational  Programmes]).  

Introducing the evolution of preservation of monuments in the Czech 

Republic, the author acquaints readers with approach to preservation of landmarks 

in the past and today and with problems of preservation of monuments which opens 

space for teachers and their students for reflection of their own relation to 

monuments and possibilities of active involvement in preservation of landmarks as 

an integral part of cultural environment. 
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Úvod 

Slovo památka je slovem tak běžným a obyčejným, že nad jeho významem, 

stejně jako nad významem jiných slov v naší slovní zásobě, většinou ani 

nepřemýšlíme a používáme jej v různých významech možná častěji, než si 

uvědomujeme. Od malých dětí si my učitelé často nosíme domů obrázky na 

památku, na památku se fotografujeme se svými blízkými při rodinných oslavách, 

na svém těle máme mnohé menší či větší jizvy jako památky na různé karamboly 

z dětských her…  

Uvedené příklady využívají pojmu památka spíše pro označení něčeho, co nám 

má být upomínkou, připomenutím, něčím, co pomůže zachovat a vybavit naše 

vzpomínky, tedy pro jakési opory paměti, zatímco nás v této práci bude zajímat 

památka především jako kulturně historický pojem, jako předmět památkové péče, 

jako vzdělávací obsah i „pomůcka“ ve školní výuce (zejména v hodinách občanské 

výchovy). 

Na první pohled se může zdát, že uvedené významové roviny pojmu památka 

(osobní či rodinná památka versus památka kulturně historická) jsou si navzájem 

příliš vzdálené. Při bližším zamyšlení však můžeme najít jasnou spojitost 

s památkou vnímanou v rovině osobní a tím, co obecně považujeme za památky 

historické nebo chcete-li kulturní. Čím jiným jsou totiž kulturně historické památky, 

než upomínky na naše předky a jejich výtvory, jako jednotlivosti i jako výsledky 

společenského, kulturního a technického pokroku? Čím jiným, než připomenutím 

naší zodpovědnosti navázat na tyto jejich výtvory k posunutí vlastních možností a 

dalšímu rozvoji našich osobností, naší společnosti i lidstva, a to v co nejhlubším a 

nejširším smyslu (ne jako pouhý, často zdánlivý pokrok)? A v neposlední řadě čím 

jiným jsou kulturně historické památky, než připomenutím naší zodpovědnosti a 

morální povinnosti zachovat tyto výtvory, či výdobytky předků i naše vlastní 

budoucím generacím? 

Památky (ať už ty osobní, či kulturně historické) jsou něčím, co výrazně 

ovlivňuje naše vnímání světa, naše hodnoty, potažmo i naše činy a formuje nás 

samé i prostředí, v němž žijeme. Toto uvědomění významu památek pro nás osobně 

i naši společnost, přináší s sebou ruku v ruce problém ochrany a uchování památek 

jako významného dědictví všech generací minulých, současných a budoucích. 
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Stejně jako doma ve svých bytech a domech bojujeme neustále s nutností 

přehodnocovat, leckdy velmi obtížně, co má pro náš život, naše vzpomínky a další 

vývoj skutečně cenu, a co nám pouze „zabírá místo“, tak stejně je nutné rozhodovat, 

v podstatě o tomtéž, na úrovni celospolečenské, nezřídka i za cenu různých 

kontroverzí v odborných kruzích i veřejném prostoru.  

 Aby toto rozhodování vedlo ve svém důsledku ke zkvalitňování našeho 

životního prostředí po stránce estetické i praktické, je třeba 1. vymezit kulturně 

historické památky a jejich hodnotu, 2. určit, co z naší současnosti a minulosti 

zachovat pro budoucnost, 3. rozhodnout o způsobu, kterým zajistit, aby památka 

byla zachována v co nejautentičtější podobě a přitom se neodcizila současné 

společnosti a jejím potřebám. 

Ačkoli k vymezování pojmu památka a obsahu kvalitní a přínosné památkové 

péče dochází již několik staletí (na odborné úrovni v našem kulturním prostředí již 

od 19. století a v posledních desetiletích se stále zvyšující se intenzitou), nejsou 

pojetí kulturně historické památky a potažmo památkové péče otázkami 

uzavřenými, naopak jedná se o stále živé a vyvíjející se téma, které v mnohém 

rozděluje odbornou i laickou veřejnost. 

Nepanuje-li přesná shoda v tom, které předměty, či stavby zachovávat, jak je 

ochraňovat, či upravovat, kdo má o podobných věcech rozhodovat, či kdo má 

památky spravovat a financovat a vyvíjejí-li se neustále přístupy k těmto otázkám, 

na jednom se koncepce všech časových údobí a politických zřízení shodují (i když 

třeba s odlišným důrazem): památky a esteticky hodnotné životní prostředí vůbec 

jsou klíčové pro kultivaci naší osobnosti a pozitivní rozvoj společnosti, a zároveň 

kultivace a rozvoj aktivní občanské společnosti jsou klíčové pro ochranu památek.  

V uvedené tezi se skrývají v podstatě všechny požadavky, výzvy i možnosti, 

které památky učitelům občanské výchovy skýtají při naplňování výchovně-

vzdělávacích cílů svého vzdělávacího oboru a při rozvoji kompetencí svých žáků. 

Pokusím se v této práci naznačit tyto možnosti na příkladu jedné konkrétní 

historické památky a to na příkladu Anežského kláštera. 

Anežský klášter v Praze je významnou historickou i stavební památkou a 

zároveň sídlem jedné z nejcennějších sbírek Národní galerie, starého českého a 

středoevropského umění. Tyto skutečnosti jsou hlavním předpokladem využití jeho 

komplexu při výuce různých vzdělávacích oborů. 



9 

Z bohaté historie Anežského kláštera
1
 mohou velmi příhodně čerpat při výuce 

učitelé dějepisu, pokud chtějí přiblížit dětem celkovou atmosféru a kulturní, 

náboženské i politické prostředí doby vlády posledních Přemyslovců. Stavebního 

vývoje památky a zejména sbírek starého umění, je možno využít k seznámení 

s příslušnými uměleckými slohy. Návštěvy kláštera i kvalitních a zajímavých 

výukových programů nabízených lektorským oddělením Národní galerie mohou při 

výuce využít nejen učitelé výtvarné výchovy, ale i vyučující dalších předmětů všech 

vzdělávacích stupňů a z osobní zkušenosti věřím, že nebudou zklamáni. Co však 

může Anežský klášter jako kulturně historická památka nabídnout učitelům 

občanské výchovy? 

Spojitost této památky s obsahem vzdělávacího oboru Výchova k občanství 

možná není tak zřejmá jako souvztažnost k výuce Dějepisu nebo Výtvarné výchovy, 

ale pokud se problematikou zabýváme hlouběji, může nám přinést zajímavou 

inspiraci i pro výuku občanské výchovy. 

Anežský klášter neprošel jen obdobími slavnými, a pro jeho vývoj pozitivními, 

ale také dlouhým obdobím úpadku, které málem dospělo k zániku klášterního 

komplexu. Jeho záchrana a obnova byly časově náročné a komplikované. 

Podobným vývojem prošly během minulých dob i mnohé jiné památky. Některé jej 

přečkaly (stejně jako Anežský klášter), některé bohužel stejné štěstí neměly. 

Každopádně na tomto procesu lze velmi příhodně sledovat vývoj vztahu naší 

společnosti k památkám, jejich ochraně a funkci. Právě na takových objektech, jako 

je Anežský klášter, které otevírají kontroverzní témata památkové péče, můžeme 

žákům zprostředkovat tuto problematiku, zainteresovat je do ní v obecné rovině a 

v důsledku motivovat žáky k většímu zájmu o památky i celkové prostředí, v němž 

žijí. Podobná všímavost a pochopení potřeby aktivní péče o nejbližší okolí mohou 

žáky pod naším vedením přivést k dalším, již konkrétním, krokům v péči o své 

okolí a kulturní dědictví, jež mohou vyústit v zajímavé a mnohdy úspěšné projekty 

na ochranu památek
2
, ale také podpoří osobnostní rozvoj žáků a jejich kompetencí a 

konečně přispějí k budování aktivní, vyspělé občanské společnosti. 

                                                
1 Viz níže 
2
 Příklady těchto projektů PARKAN, F. a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. 

Praha : KDDD Pedf UK, 2008. ISBN 978-80-7290-287-3 nebo FOLTÝN, D. a kol. Prameny paměti. 

Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha : KDDD PedF UK, 

2008. ISBN 978-80-7290-352-8. 
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Mým cílem bude na příkladu Anežského kláštera ukázat, jak obsáhlá a 

různorodá témata může jedna konkrétní památka do hodin občanské výchovy 

přinést, jakým způsobem může přispět k mnohostrannému rozvoji žáka a jeho 

kompetencí, ale zejména k rozvoji jeho vztahu k památkám a prostředí, v němž žije, 

včetně zájmu a péče o jeho ochranu.  

Abychom byli schopni v praxi využít všech možností, které nám učitelům 

občanské výchovy Anežský klášter nabízí a dosáhnout cílů této práce, musíme si 

nejprve uvědomit, v jakých ohledech se téma památek, památkové péče a 

kulturního dědictví dotýká obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství, tak jak 

je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, a jaký je 

vlastní smysl výchovy k ochraně kulturního dědictví, včetně jejího dopadu na 

jedince i společnost. 

Na uvedený výklad lze již navázat rozborem vývoje Anežského kláštera, včetně 

rozboru funkcí, které klášter během tohoto vývoje plnil a plní, abychom dále mohli 

zhodnotit význam kláštera jako kulturně historické památky, včetně proměn 

vnímání jeho hodnoty a důsledků tohoto vnímání pro obnovu a památkovou 

ochranu kláštera. 

Na základě všech uvedených skutečností je posléze možné stanovit konkrétní 

cíle, které mohou být naplňovány s využitím Anežského kláštera v hodinách 

občanské výchovy a navrhnout konkrétní činnosti, vhodné k naplňování 

stanovených cílů. 
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1 Kulturně historická památka a její místo v hodinách Občanské 

výchovy 

V první kapitole této práce si ozřejmíme, co rozumíme pod pojmem kulturně 

historická (či kulturní) památka a jak s tímto pojmem zachází česká legislativa. 

Ukážeme si, jakým způsobem se vyvíjel přístup k památkám a jejich ochraně 

v minulosti a jak se uplatňuje dnes. Přiblížíme si pojem kulturní dědictví a trendy v 

současné výchově ke vztahu ke kulturnímu dědictví a péči o něj. Vymezíme si, jaké 

možnosti dává k práci s památkou (s kulturním dědictvím) Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání a jaké jsou styčné plochy celkové snahy o 

výchovu ke vztahu ke kulturnímu dědictví se vzdělávacím oborem Výchova 

k občanství a jeho učivem. 

1.1 Kulturně historická památka jako pojem 

Pokud pomineme chápání památky jako upomínky na osobní zážitky či vztahy, 

jak byly zmíněny v úvodu, a zaměříme se na užší význam slova památka jako 

výsledku kultury dané společnosti a její historie, můžeme použít následující 

charakteristiku: Památkou rozumíme „objekt (předmět), který jako doklad vývoje 

společnosti, jako projev tvůrčích schopností člověka nebo jako nositel vztahu 

k důležitým jevům, událostem a osobnostem dějin a kultury má takové hodnoty a 

význam, že jeho funkce, uplatnění a zachování příštím generacím se stává 

celospolečenským zájmem a potřebou“.
3
  

Uvedená zhruba třicet let stará definice nám říká, že památkou nemusí být jen 

věci a jejich soubory, ale také různorodé projevy tvůrčích schopností člověka, tedy 

vlastně jakýkoli výsledek kulturního či společenského vývoje, ovšem (!) pod 

podmínkou, že existuje celospolečenský zájem či potřeba jejich zachování do 

budoucnosti.  

Podobně, i když s větší mírou obecnosti, lze z hlediska dnešního chápání 

kladoucího důraz na památky jako součásti celého kulturně historického dědictví 

označit památky za „prvky krajiny, hmotné a duchovní kultury, které jsou odkazem 

                                                
3 VINTER, V. Stručný slovník památkové péče. Ústí nad Labem, 1983. 
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minulosti a je ve veřejném zájmu zachovat je pro budoucnost“.
4
 Tato definice, 

stejně jako definice předchozí, akcentuje význam veřejného zájmu, který vlastně 

„rozhoduje“ o tom, co je památkou, tedy o tom, co je hodno ochrany, péče a 

zachování pro následující generace. 

Na této shodě můžeme pozorovat, že (nezávisle na době 
5
) pojetí památkové 

péče vždy nějakým způsobem klade důraz na veřejný zájem. Na dobovém vnímání 

„veřejného zájmu“ v oblasti památkové péče pak závisí, co je obecně přijímáno 

jako památka, a jaká je odkazům minulosti a výsledkům lidské činnosti přisuzována 

památková hodnota. 

Zdůrazněním faktoru „veřejného zájmu“, či „veřejného mínění“ nechci 

zpochybňovat význam oboru památkové péče a schopnosti příslušných odborníků 

určit význam určité památky a priority její ochrany (i když se názory různých 

odborníků na jednotlivé otázky mohou značně lišit). Ale, na základě výše řečeného i 

na základě příkladu Anežského kláštera a jeho obnovy, chceme konstatovat, že 

v posledku vždy záleží na občanské společnosti a politickém prostředí, které 

rozhodují o osudu konkrétních památek. Toto konstatování nutně vede ke 

zdůraznění úlohy občanské a kulturní výchovy pro ochranu památek a kulturního 

dědictví země, jako faktorů formujících nastupující generaci i její představy o 

„veřejném zájmu“.  

Zmíněná relativizace přístupů k památkám a památkové péči, která vede k 

určitým kontroverzím v otázkách ochrany a péče o různé památky, je navíc přesně 

tím, co můžeme využít ke „vtažení“ žáků do zvoleného tématu. Jakékoli 

kontroverzní téma, nebo alespoň téma vzbuzující diskuzi je vždy zároveň tématem 

aktuálním, a tedy i žákovsky zajímavým a motivujícím. Proto prvním úkolem 

učitele, pokud chce žáky získat pro téma památek a jejich ochrany, je ukázat, že 

navzdory zdání jde o téma živé a žáků se přímo dotýkající. 

Vrátíme-li se k naší snaze o vymezení pojmu památka, mimo výše uvedené 

definice, je třeba uvést ještě to, jakým způsobem památky specifikuje náš právní 

řád, resp. zákon č. 20 o státní památkové péči z roku 1987. 

Z hlediska tohoto zákona jsou oficiálně kulturní památkou jakékoli „nemovité a 

movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického 

                                                
4
 Foltýn a kol., str. 10 

5 80. léta 20. století, či současnost. Kdybychom se vydali ještě dál v čase, najdeme podobné chápání 

pojmu kulturně historické památky a její ochrany i v první třetině 20. století, viz HOFMAN, J. 

Ochrana památek. Díl I. Praha, 1921. 



13 

vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, 

jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, 

popř. které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem“ a 

které za kulturní památku v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlásí 

Ministerstvo kultury České republiky.6 

Zde již „veřejný zájem“ ani „celospolečenská potřeba“ nejsou explicitně 

zdůrazněny. Zástupcem těchto zájmů a potřeb je Ministerstvo kultury ČR, jehož 

vedení je důsledkem vládní politiky vzešlé z demokratických voleb a je 

kontrolováno mimo jiné občanskou společností, takže „veřejný zájem“ má být jeho 

samozřejmou a nejvyšší prioritou. V rozpoznávání toho, co je „veřejným zájmem“ 

má pak ministerstvo oporu v odborných institucích jakými jsou v současné době 

zejména Národní památkový ústav a další instituce, či odborníci.
7
 

Nakonec je třeba ozřejmit si ještě jeden důležitý pojem a to pojem „národní 

kulturní památka“, o kterém také hovoří zákon o státní památkové péči. Národní 

kulturní památka je památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního 

bohatství národa a byla za národní kulturní památku prohlášena vládou České 

republiky. Ta prohlašuje památky za národní kulturní památky prostřednictvím 

nařízení vlády a stanoví také podmínky jejich ochrany, včetně obecných podmínek 

zabezpečování státní památkové péče o národní kulturní památky. 

Asi nás nepřekvapí, že státní památková péče ani jiný druh ochrany památek 

nebyly vždy samozřejmostí, ale koncept ochrany kulturního dědictví prošel obecně i 

v našem měřítku dlouhým vývojem. Tento proces byl v prostředí našeho státu z 

části určován zahraničními vlivy a vývojem oboru památkové péče, avšak do velké 

míry byl vždy také podmiňován momentální domácí politickou a společenskou 

situací. Pojďme si tento vývoj nyní přiblížit. 

                                                
6 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
7 Blíže se fungováním současné české památkové péče budeme zabývat v kapitole 2, konkrétně 

v části věnované památkové obnově Anežského kláštera a vývoji památkové péče u nás. 
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1.2 Stručný nástin vývoje české památkové péče 

Počátky památkové péče jako takové
8
 můžeme vysledovat až do dob 

francouzské revoluce. Tato revoluce přinesla do té doby nevídané ničení kulturních 

hodnot, které vyústilo až v přesvědčení o nutnosti jejich ochrany před podobným 

vývojem v budoucnosti. Zde zřejmě vzniká myšlenka ochrany památek ve veřejném 

zájmu, garantem a organizátorem této ochrany nezávislé na vládnoucí ideologii má 

být napříště stát zastoupený vládou.
9
 

U nás se první myšlenky ochrany kulturních hodnot objevují v souvislosti 

s vlasteneckým úsilím na záchranu českého národa a jeho kultury a byly do značné 

míry ovlivněny myšlenkami romantismu. Toto úsilí prezentovala jako první 

Společnost vlasteneckých přátel umění (založená na konci 18. stol.), následovaná ve 

zhruba dvacetiletém odstupu Muzeem Království českého (1818), zejména pak jeho 

Sborem pro vlasteneckou archeologii (40. léta 19. stol.), který si kladl za cíl 

zabraňovat ničení a vývozu památek. 

Významným pro rozvoj památkové péče u nás je rok 1850, kdy vzniká státní 

Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek ve Vídni (dále jen 

Centrální komise). Náplní práce Centrální komise bylo zkoumání existujících 

památek, jejich klasifikace a určování jejich hodnoty, vytváření statistiky památek 

na základě shromážděných dat, praktická činnost při zajišťování ochrany a 

zabezpečování památek i zajišťování jejich oprav a publikační činnost v oblasti 

památkové péče. Komise byla tvořena zástupci ministerstva obchodu, průmyslu a 

veřejných staveb, ministerstva kultu a vyučování, akademie věd, Akademie 

výtvarných umění ve Vídni a dále konzervátorem památkové péče pro město Vídeň. 

Členství a funkce v komisi byly čestné a bezplatné. Pro jednotlivé země monarchie 

byli jmenováni zemští konzervátoři podléhající právě Centrální komisi. Zemským 

                                                
8 Pomineme-li roztříštěné snahy o uchování vybraných částí kulturního dědictví v souvislosti 

s osobními zájmy exponovaných jedinců, politickými, náboženskými či módními motivy, jak je 

můžeme sledovat ve všech historických údobích od antiky až po 19. století. 
9 NEJEDLÝ, V. Vznik a vývoj státem organizované památkové péče v českých zemích od počátku 

do konce habsburské monarchie. In Péče o architektonické dědictví. I. díl. Praha : Idea servis, 2008. 

ISBN 978-80-85970-59-3. Str. 34; Velký vliv na vztah k památkám a jejich ochraně mělo také 

v dlouhodobém horizontu zavedení povinné školní docházky, průmyslová revoluce s jejími 

bouřlivými proměnami života i životního prostředí podstatné části obyvatelstva, velká myšlenková 

hnutí jako romantismus, socialismus a nacionalismus. Blíže např. ŠTULC, J., JERIE, P. Vývoj a 

současné principy památkové péče. Národní památkový ústav[online]. 2010 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z: http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/historie-a-principy-

pamatkove-pece/ 
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konzervátorům měli v jejich činnosti pomáhat příslušné stavební úřady a 

korespondenti památkové péče. 

Pro toto první období centralizované páče o památky je charakteristická úzká 

provázanost se stavebními úřady, která navazuje na praxi předcházející roku 1850. 

Přes posun, který pro úroveň památkové péče znamenal vznik Centrální komise, je 

nutné konstatovat, že v této době ještě neexistovala právní ochrana památek a 

porušení ochrany památek mohlo být sankciováno pouze v rámci stavebních 

předpisů stavebními úřady. Faktický dopad činností komise v oblasti ochrany 

památek byl tak značně omezen. 

V roce 1859 byla komise převedena do působnosti ministerstva kultu a 

vyučování, čímž se uvolnil pevný vztah ke stavebním úřadům. Roku 1873 bylo 

zvýšeno množství členů, a působnost Centrální komise byla z památek nemovitého 

charakteru rozšířena i na památky movité. Od té doby se týkala všech památek 

stavebních, uměleckých a historických (zejména písemných) od pravěku až do 

konce 18. stol. Rok 1899 přinesl opět jisté organizační změny a rozšíření komise, 

navíc došlo k rozšíření působnosti komise až na památky s dobou vzniku do 

poloviny 19. stol.
10

 

Postupně v rámci komise vznikly různé odborné výbory včetně významného, 

výboru pro dosažení památkového zákona, který však nebyl ve své snaze o 

památkový zákon úspěšný. Množství jmenovaných územních konzervátorů se 

zvyšovalo až do stavu, kdy každý okres rakouské části monarchie měl svého 

vlastního konzervátora.
11

 

V roce 1911 došlo k nové reorganizaci komise, v jejímž rámci byl název komise 

změněn na C. k. ústřední komisi pro památkovou péči. Důraz byl kladen na odborně 

kvalifikované pracovníky, kteří byli od této chvíle placeni státem a celá organizační 

struktura komise měla již charakter plnohodnotného úřadu s mohutným odborným, 

technickým i administrativním personálem a materiálním zajištěním.
12

 

Mimo oficiální státem organizovanou památkovou péči se v problematice 

památkové péče a snaze o přijetí památkového zákona angažovalo mnoho 

vlasteneckých a národopisných spolků v německých i neněmeckých částech 

monarchie. Naopak proti přijetí památkového zákona a rozvoji památkové péče se 

                                                
10 Blíže k činosti Centrální komise a její organizační struktuře Nejedlý, str. 37-38 
11 Tamtéž, str. 40 
12 Podrobně tamtéž, str. 41-42 
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často stavěla šlechta, která v nich spatřovala hrozbu omezování svobodného 

nakládání s vlastním majetkem. V konkrétních případech se památkáři dostávali do 

sporů nejčastěji s podnikateli a majiteli zejména nemovitých památek, kterým 

ochrana těchto památek bránila v jejich záměrech. Vliv na pozitivní vývoj 

památkové péče měl naopak rozvoj vědy a techniky, který přinášel nové možnosti, 

materiály a metody pro praxi ochrany památek a péči o ně. 

Organizace památkové péče v nově vzniklé ČSR vycházela z původních funkcí 

českého a německého zemského konzervátora v Praze, z nichž se již za dob 

monarchie vyvinul specifický úřad (C. k. Zemský památkový úřad v Království 

českém). Ten sice neměl právní oporu, ale fungoval v podobě oddělené české a 

německé sekce i po roce 1918 v podobě Státního památkového úřadu (dále jen 

SPÚ) s působností nad celým územím státu a spadající pod MŠNO
13

. Ke 

konečnému sloučení obou sekcí došlo až v roce 1924.
14

  Tím se organizace 

památkové péče u nás v podstatě ustálila a v průběhu první republiky docházelo 

spíše jen k personálním změnám na různých postech. 

První měsíce po vzniku nového státu byla pozornost z hlediska památkové péče 

soustředěna především na památky movité, u nichž panovala obava z jejich vývozu 

do zahraničí, kterému bylo třeba zabránit. Ale také bylo nutné zajistit ochranu 

památek vztahujících se k Rakouské monarchii, panovnickému rodu nebo 

náboženských památek spojovaných s pobělohorským útlakem. 

Po celé období první republiky i Protektorátu byla zachována funkce okresních 

konzervátorů. Dále zde fungovaly zvláštní orgány jako například Správní komise 

hradu Karlštejna. Svébytné postavení měla památková péče na Pražském hradě 

(podílela se na ní Umělecká komise pro úpravu Pražského hradu a Archeologická 

komise pro výzkum Pražského hradu) i památková péče v hlavním městě obecně 

organizovaná Památkovým sborem hlavního města Prahy
15

. 

Významnou součástí státní památkové péče první republiky byl také Státní 

fotoměřický ústav, jehož hlavní náplní práce bylo soustavné evidování a 

dokumentace historických a uměleckých památek na území republiky.
16

   

                                                
13 Ministerstvo školství a národní osvěty 
14 Blíže ŠTONCNER, P. Organizační vývoj státní památkové péče v letech 1918-1945. In Péče o 

architektonické dědictví. I. díl. Praha : Idea servis, 2008. ISBN 978-80-85970-59-3. 
15

 Předchůdcem Památkového sboru hl. m. Prahy byla Komise pro soupis historických a uměleckých 

památek královského hlavního města Prahy, založ. roku 1893. 
16 V roce 1953 byl SFÚ sloučen s odborem správy kulturního majetku ministerstva školství, věd a 

umění a SPÚ v novou instituci – Státní památkovou správu (1953-1958). 
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Z nestátních organizací a spolků činných v památkové péči jmenujme 

Archeologickou komisi ČAVU, Společnost přátel starožitností českých, Klub 

československých turistů a zejména Klub Za starou Prahu, který se mimo jiné 

výrazně angažoval v otázce záchrany a obnovy Anežského kláštera.
17

 

Po celou dobu existence první republiky nebyl přijat památkový zákon, o který 

bylo usilováno neúspěšně již od dob Rakouské monarchie, a nepodařilo se ho 

prosadit ani bezprostředně po válce. Samostatný zákon týkající se památek a jejich 

ochrany byl přijat až v roce 1958. Při ochraně památek se do té doby vycházelo 

z několika desítek let starých zákonných norem, dotýkajících se různých příbuzných 

oblastí.  

Během období protektorátu se Státní památkový úřad stejně jako další úřady 

dostal pod dozor protektorátních úředníků, v tomto případě pod dozor německého 

státního sektoráře K. H. Franka. V roce 1941 byl SPÚ pro Čechy a SPÚ  pro 

Moravu
18

 sloučen v jeden úřad – Památkový úřad v Praze. 

Totalitní komunistický režim hned od roku 1948 začal podstatným způsobem 

ovlivňovat a často deformovat snahy o ochranu a péči o národní kulturní dědictví. 

Nová a často nepřiměřená pozornost byla věnována „památkám revolučním“, tedy 

historii dělnického hnutí a KSČ na úkor například památek církevních, což se 

projevilo jak v přístupu k těmto památkám, tak zejména ve finančních prostředcích 

věnovaných na jejich ochranu. Přesto odborní a vědečtí pracovníci státní památkové 

péče usilovali o objektivní přístup k poznání památkového fondu, navrhování 

vhodných metodických postupů ochrany a péče o jednotlivé druhy památek i 

prezentaci a propagaci kulturního dědictví, včetně specializované výchovy dalších 

pracovníků v tomto oboru.
19

 

                                                
17 Klub vznikl v roce 1900 jako reakce na ohrožení četných pražských památek i památkových celků 

v souvislosti s plánovanou pražskou asanací a jinými developerskými počiny. Později se činnost 

klubu rozšířila z části i na ochranu památek mimo hlavní město Prahu a v oblasti památkové péče 

klub působí do dnes. Podrobněji ke vzniku a fungování Klubu Za starou Prahu např. sborník 

BEČKOVÁ, K. Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 – 2000. Praha : Klub Za starou Prahu, 2000. 
ISBN 80-902505-0-5. (dále Bečková [1]) 
18 SPÚ pro Moravu vznikl v roce 1920; Do roku 1918 byla památková péče pro oblast Moravy a 

Slezska řízena přímo z Vídně, pak krátce spadala pod PSÚ v Praze, posléze přímo pod MŠNO. Na 

Slovensku byla ochrana památek do roku 1918 zajišťována z Budapešti, pak krátce SPÚ v Praze, 

nakonec byl v roce 1919 zřízen Vládní komisariát pro zachování uměleckých památek na Slovensku 

s kompetencemi blížícími se spíše samostatnému ministerstvu. V Podkarpatské Rusi se nepodařilo 

vytvořit samostatný úřad zabývající se ochranou památek, tato problematika tedy zůstala přímo 

v kompetenci referátu MŠNO v Užhorodě. 
19 Tato snaha je výborně doložitelná právě na příkladu Anežského kláštera, jak si ukážeme později. 
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Nejvýraznější změnu oproti praxi památkové péče první republiky znamenalo 

dlouho očekávané přijetí (výše zmíněného) památkového zákona z roku 1958. 

Jednalo se o zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách, který konečně zaváděl 

přímou památkovou ochranu a také přinášel institucionální změny v podobě vzniku 

nového úřadu Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody (dále jen 

SÚPPOP).
20

 

SÚPPOP ve své práci navazoval na předchůdce z první republiky (Státní 

fotoměřický ústav a státní památkové úřady v Praze a v Brně) i na bezprostředního 

předchůdce z 50. let, Státní památkovou správu. SÚPPOP převzal poslání, funkce, 

bohaté dokumentační fondy i odborníky z předchozích institucí. Zřízena byla nově 

také Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody. 

V letech 1962-1963 byl úřadem zřízen Státní seznam nemovitých i movitých 

kulturních památek, který obsahoval základní fond památek (30 tis. nemovitých a 

50 tis. movitých), na který měla být nadále soustředěna pozornost státní památkové 

péče. SÚPPOP též dohlížel na výběr prvního souboru národních kulturních 

památek, kde původně sice převažovala odborná kritéria, soubor byl však později 

několikrát rozšířen a zčásti deformován politickými hledisky.  

SÚPPOP se podílel také na koncipování základního mezinárodního dokumentu 

tzv. Benátské charty (1964) a na založení Mezinárodní rady památek a sídel 

(ICOMOS), mezinárodní organizaci, která si záhy získala vysokou prestiž a stala se 

hlavním poradcem UNESCO ve věcech ochrany kulturního dědictví.
21

 Organizace 

byla založena v roce 1965 v Polsku a ředitel SÚPPOP, PhDr. Vladimír Novotný, 

DrSc., se stal členem jejího exekutivního výboru. V roce 1966 zorganizoval 

SÚPPOP mezinárodní sympozium ICOMOS o regeneraci historických měst v Praze 

a v Levoči, které vyústilo v přijetí tzv. Levočské charty.
22

 

Oproti předchozím přístupům památkové péče je v padesátých letech mnohem 

více akcentována otázka užitnosti památky, která má být rozhodující pro určování 

                                                
20 Podrobněji k historii vývoje státní památkové péče u nás od roku 1958 do současnosti např. 

Souhrnné informace a historie. Národní památkový ústav [online]. 2010 [cit. 2013-04-12]. Dostupné 
z: http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/generalni-reditelstvi/souhrnne-informace-a-

historie/ 
21 Více k organizaci mezinárodní památkové ochrany a jejích zásadních dokumentů Mezinárodní 

dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha : NPÚ, 2007. ISBN 978-80-87104-14-9. 
22 Podrobně k Levočské chartě a dalším dokumentům o ochraně památek a sídel  

VOŠAHLÍK, A. Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Český národní 

komitét ICOMOS. [online]. Praha, 2001 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.npu.cz/pro-

odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-

dokumenty/icomos/ 
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její hodnoty.
23

 Kulturní hodnota má být podle této představy na prvním místě pouze 

výjimečně, a to v případě děl jedinečné historické nebo umělecké ceny. Vyjádřením 

tohoto přístupu mohou být slova V. Píši: „Běžný tok života nejde vždy považovat 

za kulturní vandalství.“
24

 Památková péče padesátých let doporučuje uchovat ty 

objekty, které jsou nejen hodnotné, ale také schopné nadále účelně sloužit 

společenským a hospodářským požadavkům. Toho je možné dosáhnout stavebními 

úpravami, které neublíží architektonické a umělecké hodnotě objektu. 

Mohlo by se zdát, že toto pojetí muselo v důsledku vést k omezování množství 

zachovaných památek, ale to nebylo jeho cílem. Památkářům tohoto období šlo 

zejména o využití potenciálu stávajících budov zejména ve městských celcích 

ke správním, obytným i dalším účelům a zamezení ničení památkových objektů ve 

prospěch stavby nových, když často takový postup nebyl nutný. 

V případě obnovy a jakýchkoli stavebních úprav památkových objektů pak 

soudobí památkáři prosazovali pokud možno co nejmenší zásahy například 

v podobě výměny starého materiálu za nový. V Píšově příspěvku „Ochrana památek 

v socialistickém státě“ ve sborníku Klubu Za starou Prahu na rok 1958 můžeme číst 

kritiku různých nařízení o spotřebě materiálu v duchu socialistického plánování, 

která byla zcela nevhodná pro regenerace památkových objektů a v důsledku vedla 

ke zbytečnému odstraňování funkčního starého materiálu a jeho nahrazování jiným, 

často horší kvality, jak k tomu podle jeho informací docházelo i v případě 

Anežského kláštera.
25

 

Zajímavým dokladem absolutního nerespektování podnětů památkářů ze strany 

komunistické vlády může být i pozdější řešení dopravy v Praze i jiných městech, 

vzhledem k požadavku památkářů na vyloučení těžké nákladní dopravy a 

průběžných komunikací z historických center a doporučení vytváření obchvatů, jak 

je uvádí v téže práci z roku 1958.
26

  

„Normalizační“ sedmdesátá léta znamenala odliv zájmu totalitního státu o 

památky a městská jádra a preferenci výstavby nových panelových sídlišť (opět 

proti veškerým výše zmíněným doporučením). Odborná památková pracoviště, 

                                                
23 Srovnej DVOŘÁK, M. Katechismus památkové péče. Praha : NPÚ, 2004. ISBN 80-86234-55-X. 

Str. 17: Nejdůležitějším úkolem památkové péče je „činnost směřující k tomu, aby staré památky 

zůstaly zachovány“.  
24

 PÍŠA, V. Památková péče v socialistickém státě. In.Ochrana památek I. Sborník Klubu Za starou 

Prahu na rok 1958. Praha, 1958. Str. 9 
25 Tamtéž, str. 15 
26 Tamtéž, str. 14 
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reagovala zintenzívněním průzkumů a provádění dokumentace i „hledáním nových 

možností ochrany a regenerace historické městské zástavby jako protiváhy jejího 

zahájeného plošného boření a nahrazování esteticky neintegrovatelnými sídlišti 

(Horní Slavkov, Chomutov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a řada dalších).“
27

 

Památková péče si v důsledku těchto změn začala klást tři hlavní úkoly, mezi 

něž patřila samozřejmě ochrana památek, ale také začleňování památek do života 

současné společnosti a využívání památkového bohatství k výchovně politickým 

účelům, tedy estetické, etické a kulturně politické výchově občanů a upevňování 

socialistického vlastenectví.
28

 Nedostatečná podpora památkové péče ze strany 

státní moci, vedla také k dalšímu zintenzivnění mezinárodní spolupráce SÚPPOP 

v rámci ICOMOS.
29

 

Ústav dále sledoval konzervaci a obnovu národních kulturních památek. Mimo 

jiné i konzervaci a úpravu Anežského kláštera v Praze pro potřeby Národní galerie. 

Péče o Anežský klášter je příkladem soustředění péče státu jen na vybrané 

památkové objekty a soubory, zatímco ostatní památky kulturního fondu (zejména 

v pohraničí nebo v těžebních oblastech) chátraly a zanikaly v rozporu 

s proklamacemi dobových dokumentů a usnesení týkajících se potřeby 

komplexnosti památkové péče.
30

 

V osmdesátých létech byl připravován a přijat nový zákon o státní památkové 

péči, který byl schválen pod č. 20 v roce 1987. Významným počinem bylo také 

prosazení a otevření dvouletého pomaturitního studia památkové péče, které 

s přestávkou v letech 1983-1985 pokračuje dodnes. 

V oblasti praktického uplatňování památkové péče byla situace nadále 

neutěšená a k postupnému zlepšování stavu četných památek docházelo 

v dlouhodobém horizontu až po listopadové revoluci, ačkoli byla na mnohých 

místech tato situace nadále komplikována nedostatkem financí nebo nepřehlednými 

vlastnickými vztahy v důsledku privatizace četných památkových objektů. Tento 

                                                
27

 Podrobně např. Souhrnné informace a historie. Národní památkový ústav [online]. 2010 [cit. 

2013-04-12]. Dostupné z: http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/generalni-

reditelstvi/souhrnne-informace-a-historie/ 
28 BUŘÍVAL, Z. Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v hlavním městě Praze. Praha, 

1975. Str. 51 
29

 Souhrnné informace a historie. Národní památkový ústav [online]. 2010 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z: http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/generalni-reditelstvi/souhrnne-

informace-a-historie/ 
30 Významné dobové dokumenty – usnesení vlády č. 14/1972, o programování obnovy památek a 

usnesení vlády č. 25/1973, podrobně o dalším rozvoji státní památkové péče viz tamtéž 
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stav spolu s četnými krádežemi uměleckých předmětů (zejména v kostelech) a 

vývoz mnohých památek za hranice vedl (a nadále, i když v menší míře, vede) 

k četným ztrátám na našem kulturním dědictví. 

V roce 1990 došlo k oddělení ochrany přírody od památkové péče a jejímu 

přičlenění pod resort životního prostředí. Památkovou péčí byl nadále pověřen 

Státní ústav památkové péče (SÚPP), který se začal mimo jiné významně zabývat 

formováním zásad nového památkového zákona v podmínkách obnovené 

demokracie. Tato snaha však dodnes nebyla završena přijetím nového památkového 

zákona a památková péče se nadále řídí zákonem č 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Roku 1995 se SÚPP zařadil mezi akreditované vzdělávací instituce. V roce 

2003 došlo k reorganizaci ústavu, v jejímž důsledku byl SÚPP přeměněn v Národní 

památkový ústav. Ten je od roku 2013 (kdy došlo k dalším organizačním změnám) 

řízen Generálním ředitelstvím v Praze, kterému podléhají Územní památkové 

správy v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži a dále Územní 

odborná pracoviště zajišťující úkoly státní památkové péče v jednotlivých krajích. 

Mezi hlavní úkoly v působnosti NPÚ dnes patří výzkum a vzdělávání v oblasti 

památkové péče, odborné a metodologické vedení péče o památky, které nejsou ve 

vlastnictví státu a péče o památky v přímé správě NPÚ, dále vedení Ústředního 

seznamu kulturních památek stejně jako památkových dokumentačních a 

fotografických fondů, poskytování odborných a poradenských služeb vlastníkům 

památek, provádění kontroly a odborného dohledu nad údržbou a obnovou 

kulturních památek a vydávání odborných vyjádření jako podkladů pro závazná 

stanoviska orgánů státní správy v těchto otázkách, stejně jako vyjádření k územním 

plánům z hlediska uchování hodnot historického urbanismu. NPÚ se také podílí 

svými návrhy a vyjádřeními na prohlašování nových kulturních památek, případně 

rušení těchto prohlášení, zpracovává pravidelně Seznam nejohroženějších a 

nevyužívaných nemovitých památek, podílí se na prezentaci a popularizaci 

památkové péče v regionech a u široké veřejnosti, poskytuje pomoc obcím a 

spolupracuje s občanskými iniciativami, zabývajícími se ochranou kulturního 

dědictví.  
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Výše uvedený výčet je jen základním výsekem bohatého spektra úkolů a 

činností v působnosti NPÚ
31

, které nás mohou zajímat, inspirovat nebo podpořit při 

využívání památek a kulturního dědictví v hodinách občanské výchovy, případně 

v integrativních výukových blocích. 

Dnešní památková péče, při vědomí rozdílných názorů na mnohé dílčí otázky 

ochrany a obnovy kulturních památek, stojí na několika základních principech, 

vzešlých z dosavadního vývoje památkové péče, jejích úspěchů i neúspěchů. Na 

některé z principů či otázky a řešení, které přispěly formování těchto principů, jsme 

již v předchozím textu narazili, některé si budeme dále ilustrovat na příkladu 

obnovy Anežského kláštera, nyní si však současné postuláty české památkové péče 

stručně shrňme. 

Současná památková péče je v prvé řadě založena na upřednostňování 

preventivní péče o kulturní památky před renovacemi a rekonstrukcemi těchto 

objektů. Východiskem k výběru chráněných objektů a péči o ně je všestranné 

objektivní poznání hodnot památky. Při ochraně a obnově památky je zdůrazňována 

potřeba skloubit snahu o uchování jejích kulturně historických hodnot s živoucí 

funkčností památky, která je nejlepším předpokladem pro její dlouhodobou 

existenci. Zároveň je třeba uvědomovat si, že to, co je na památce originální a 

„staré“, je zdrojem autenticity a výpovědní hodnoty památky, proto je nutné 

omezovat nové zásahy do památkově chráněné věci na minimum. Při obnově 

památky se musí vycházet pouze z věrohodných podkladů, a pokud si nejsme jisti 

původní podobou památky včetně využitých technologických postupů, není možno 

památku obnovovat jen na základě hypotéz. Památku, pokud to lze, je třeba uchovat 

na místě sobě vlastním, pro které byla stvořena, chránit i její prostředí, tedy 

urbanistický a krajinný kontext, a pečovat o ni prostředky, kterými vznikla. 

K uplatňování uvedených principů je nutné jejich pochopení a přijetí ze strany 

veřejnosti, k čemuž je nutná neustálá aktivní komunikace představitelů státní 

památkové péče se společností za využití všech dostupných prostředků.  

Máme-li již představu o tom, co jsou to památky, jaký význam má společnost 

pro vnímání určitých hodnot jako památek a jak se toto vnímání odráží na přístupu 

k jejich ochraně, můžeme se seznámit s tím, jakým způsobem umožňuje vzdělávací 

                                                
31 Podrobně viz na webových stránkách NPÚ a v příslušných normách a předpisech (rovněž 

dostupné na stránkách NPÚ) 
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koncepce České republiky a základní školské dokumenty zapracovat téma památek, 

památkové péče a ochrany kulturního dědictví do školní výuky.
32

 

1.3 Využití památek ve školní výuce (zasazení dané problematiky do 

obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání) 

Výuka na českých základních školách již od roku 2007
33

 vychází z Rámcových 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) jako základního 

a všeobecně závazného dokumentu nahrazujícího dříve platné centrálně 

stanovované osnovy. 

Na základě RVP ZV si dále školy vytváří vlastní školní vzdělávací program - 

relativně stabilní a pro danou školu závazný dokument, na jehož vzniku se 

v ideálním případě podílí celý kolektiv pedagogů. Při jeho koncipování má být 

přihlíženo k charakteru a potřebám konkrétní školy a jejích žáků a průběžně do něj 

mají být zapracovávány zkušenosti získané jeho ověřováním ve výchovně-

vzdělávací praxi. Tato autonomie daná školám a učitelům při dotváření konečných 

vzdělávacích obsahů, umožňující akcentaci některých témat i pestrost zvolených 

metod a postupů při jejich naplňování, zároveň však klade větší nároky na učitele, 

jejich odbornost, didaktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost pojímat 

vzdělávání jako komplexní mnohovrstevnatý proces s těžištěm ve vlastní učební 

aktivitě žáka.
34

 

                                                
32

Tomu, jaký význam mají naopak památky a kulturní dědictví jako celek pro jedince i společnost se 

budeme blíže věnovat v části o navrhovaném průřezovém tématu Výchova ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví, kde se v krátkosti zmíníme i o některých výzkumech a projektech 

(tuzemských i zahraničních) zabývajících se danou problematikou. 
33 Dokument byl schválen v roce 2005. Od školního roku 2007/2008 školy začaly podle 

vypracovaných ŠVP povinně učit v 1. a 6. ročnících, následovalo postupné zavádění v ročnících 

vyšších. Blíže k průběhu školské reformy Harmonogram. MŠMT [online]. 2012 [cit. 2013-04-17]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/harmonogram; Rámcové vzdělávací 

programy. MŠMT [online]. 2012 [cit. 2013-04-17] Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy 
34 Uvedené pojetí vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje rozvoj klíčových kompetencí 

žáka, namísto předávání hotového penza poznatků. Klíčové kompetence RVP ZV popisuje jako 

„souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti“(RVP ZV, str. 11, podrobně o klíčových kompetencích, jejich 

typech a konkretizacích  RVP ZV, str. 11-14). Dosažená úroveň rozvoje kompetencí není pouhým 

výsledkem vzdělávání, je především vkladem pro další rozvoj a život jedince, i posilování občanské 

společnosti a jejích funkcí. Rozvoj klíčových kompetencí má být úzce provázán se vzdělávacím 

obsahem a tato provázanost má ve vzájemném podmiňování vést ke všestrannému rozvoji žáka a 

uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Měli-li bychom zjednodušit vztah 
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„Komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu“
35

, podporují i tzv. 

průřezová témata, zařazená do RVP jako závazná součást základního vzdělávání. 

Specifikem průřezových témat jsou jednak jejich výrazně formativní funkce, jednak 

předpoklad volby různorodých vzdělávacích postupů a odlišných metod i forem 

výuky vhodných k jejich realizaci. Při této realizaci je vhodné vyjít z provázanosti 

vzdělávání a života školy se životem mimo školu, stejně jako z různorodých zájmů 

žáků, k jejichž rozvoji mají průřezová témata také přispívat. Průřezová témata by 

rovněž měla vytvářet příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich 

vzájemnou spolupráci a pomáhat rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů 

a hodnot. K dosažení sledovaných záměrů by na druhém stupni základního vzdělání 

měly přispět také vyšší učební možnosti žáků, které dovolují „využít náročnější 

metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a 

dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání 

i v organizaci života školy“. Úspěch takového přístupu je však mimo jiné závislý na 

podnětném a tvůrčím školním prostředí.
36

 

Tematické okruhy průřezových témat vychází z aktuálních problémů 

současného světa a jsou koncipovány jako nedílná součást základního vzdělávání. 

Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů 

oborů, žáci tak dostávají možnost utvářet si komplexní pohled na danou 

problematiku.  

Cíle průřezových témat je možné naplňovat jako součást vzdělávacího obsahu 

tradičních vyučovacích předmětů nebo v podobě samostatných předmětů, projektů 

(např. v rámci projektových dní), seminářů, kurzů apod. Ať už je zvolena jakákoli 

forma realizace, podmínkou účinnosti průřezových témat je zejména jejich 

propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s 

obsahem dalších činností žáků prováděných ve škole i mimo školu. 

                                                                                                                                   
klíčových kompetencí a vzdělávacího obsahu, pak můžeme říci, že vzdělávací obsah vede (nebo má 

vést) k rozvoji klíčových kompetencí a dosažená úroveň rozvoje klíčových kompetencí umožňuje 

další prohlubování, navazování a propojování dílčích oblastí vzdělávacího obsahu. 
35 RVP ZV, str. 6 
36 RVP ZV, str. 9 
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1.4 Průřezové téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému 

dědictví 

Žádné z průřezových témat zařazených jako povinná součást vzdělávání 

do RVP ZV není přímo věnováno kulturnímu dědictví, péči o kulturní dědictví a 

jeho památky a pěstování vztahu k těmto hodnotám
37

, ačkoli zahraniční výzkumy i 

tuzemské projekty
38

 věnované kulturnímu dědictví a jeho místu ve vzdělávání i jeho 

vlivu na rozvoji komunitního a občanského života potvrzují jeho pozitivní význam 

pro rozvoj jedince, místních komunit i celé společnosti. Pojďme se nyní podívat 

blíže na návrh průřezového tématu Výchova ke vztahu ke kulturně historickému 

dědictví, který byl v roce 2008 zpracován skupinou pracovníků z katedry Dějin a 

didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK s možností zařazení do RVP ZV. 

Přestože k takovému využití nakonec nedošlo, mohou školy daný návrh 

průřezového tématu zapracovat dle své profilace do vlastních školních vzdělávacích 

programů, případně může posloužit jako inspirace učitelům dějepisu, občanské 

výchovy i dalších předmětů při výuce témat kulturního dědictví a památkové 

ochrany nebo při přípravě dlouhodobějších projektů. 

Návrh průřezového tématu Výchova ke vztahu ke kulturně historickému 

dědictví klade důraz na integraci poznání z různých společenskovědních a 

estetických disciplín
39

, přičemž jádrem celého tématu je komunitní péče o kulturně 

historické dědictví, kterou chápe jako „příležitost pro celostní a aktivní učení a 

možnost autenticky propojovat život ve škole s různými aspekty aktuálního 

společenského dění“.
40

 

Co je kulturní dědictví jsme si uvedli ve výše zmíněné definici, z níž jsme také 

odvodili význam veřejného zájmu pro ochranu a zachování kulturních hodnot 

demokratické společnosti. Školní projekty, které z této definice kulturního dědictví 

vycházejí, poskytují prostor nejen „pro rozvoj specializace žáků, ale také pro 

                                                
37 Součástí RVP ZV je šest průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 
výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. 
38 Viz níže 
39 Zejména z historie, archeologie, archivářství, historie umění, muzikologie, etnologie, estetiky a 

dalších 
40HAVLŮJOVÁ, H., FOLTÝN, D. a CHARVÁTOVÁ, K. Výchova ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR. In: Envigogika [online]. 2011 [cit. 

2013-04-23]. ISSN 1802-3061. Dostupné z: 

http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=713&catid=21

8&Itemid=346 (Dále jen Havlůjová a kol.) 
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zvyšování míry participace všech zúčastněných na rozhodování o kvalitě života 

místního společenství“.
41

 Tedy žáci, škola, místní komunita za spolupráce 

s veřejnými strukturami přispívají ke kvalitě okolního prostředí a života v něm a 

tato kvalita prostředí přispívá k rozvoji jedince i místní komunity. 

Zde se dostáváme k otázce vlivu kvality životního prostředí, jehož součástí je i 

kulturní dědictví, na jedince i společnost. Návrh průřezového tématu Výchova ke 

vztahu ke kulturně historickému dědictví vychází z přesvědčení (podpořeného 

zahraničními výzkumy), že „historické prostředí má potenciál stimulovat každého, 

bez ohledu na věk nebo socio-kulturní původ, aby rozvíjel svou tvořivost, rozumové 

schopnosti i představivost, aby se aktivněji a sebevědoměji zapojil do občanského 

života a aby zvyšoval své porozumění místnímu, přírodnímu, regionálnímu, 

národnímu i globálnímu prostředí“.
42

 

Otázkou, jak v praxi umožnit dětem a mladým lidem, aby se prostřednictvím 

vzdělávacích činností v historickém prostředí zapojili do občanského života a aby 

lépe porozuměli nejen hodnotám místního nebo národního, ale také evropského 

dědictví, se před několika lety zabýval britský pedagog Tim Copeland. Odpovědí na 

tuto otázku se mu stal jím vytvořený koncept, který popsal s pomocí trojrozměrného 

modelu
43

 jako výchovu o kulturním dědictví, skrze kulturní dědictví a pro kulturní 

dědictví.
44

 

Model Tima Coplenda nejprve rozlišuje hmotnou a nehmotnou povahu 

kulturního dědictví, které pak z geografického hlediska rozděluje na dědictví místní, 

národní a mezinárodní. Pro pedagogické vnímání dané problematiky je zásadní, že 

kulturní dědictví jakéhokoli typu může podle autora přispívat k rozvoji 

kognitivních, afektivních i konativních kompetencí dotčených jedinců. 

Na základě rozvíjených kompetencí Coplend charakterizuje tří základní 

přístupy, které lze při využívání kulturního dědictví v oblasti formálního vzdělávání 

zvolit. „Soustředí-li se vzdělávací aktivity převážně na rozvoj kognitivních 

kompetencí, kulturní dědictví se stává předmětem studia. Ať už jako učitelé nebo 

jako žáci, učíme (se) o kulturním dědictví. Přednášky, komentované prohlídky, ale 

                                                
41 Viz „Ideální model spolupráce při využití kulturního dědictví ve výchově a vzdělávání“ (Příloha č. 

1), dostupný tamtéž 
42 K citovanému závěru dospěli autoři závěrečné zprávy rozsáhlého výzkumu, který proběhl na 

počátku nového tisíciletí ve Velké Británii a v Severním Irsku. Cílem výzkumu bylo empiricky 

doložit a souhrnně popsat příležitosti, které poskytuje pro celoživotní učení historické prostředí. Viz 

tamtéž. 
43 Viz příloha č. 2 
44 Podrobně o Coplendově modelu viz tamtéž 
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také exkurze nebo setkání s odborníky mají za cíl poučit posluchače o tom, co a 

proč je dobré uchovávat pro budoucnost.“
45

 

Pokud se vzdělávací aktivity zaměří nejen na kognitivní, ale také na afektivní 

složku vzdělávání, pak se jedná o výchovu skrze kulturní dědictví. Tedy jde o 

takový druh výuky, kdy tradiční předměty školního vzdělávání využívají možností, 

které jim nabízí historické prostředí, pro své potřeby, případně je využíváno těchto 

možností pro rozvoj integrované tematické výuky a uplatňování mezipředmětových 

vztahů. 

A konečně dojde-li k zacílení vzdělávání využívajícího kulturní dědictví také na 

rozvoj konativních kompetencí, dochází podle Coplenda k výchově pro kulturní 

dědictví. Tato výchova začíná ve chvíli, kdy je žákům umožněno zabývat se 

„různými aspekty kulturního dědictví ve smysluplném kontextu“, tedy nejen z 

hlediska vzdělávání, ale především z hlediska svého společenského uplatnění nebo 

rozvoje osobních zájmů. Takovou formu výchovy umožňují nejlépe výchovně 

vzdělávací projekty založené na aktivizačních metodách, projektové výuce a 

kooperačním učení, které cíleně aktivizují všechny složky kompetenční roviny. 

Zároveň je k úspěchu takové výuky podstatný rozvoj sebeřízení a sebekázně žáků, 

mezioborová spolupráce, případně využití možností mezinárodní kulturní výměny. 

Významnou roli v ní hraje také partnerství všech zainteresovaných subjektů 

(učitelů, zástupců kulturních institucí, rodičů, ale také místních znalců, např. 

pamětníků, řemeslníků, umělců; a dobrodinců).  

Mimo jiné i z těchto východisek vychází také autoři průřezového tématu 

Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, když se snaží v Británii i 

jinde v zahraničí již několik desítek let fungující koncept „heritage education“
46

 

rozvinout a aplikovat na český vzdělávací systém. 

Účelem navrženého průřezového tématu je tedy umožnit žákům vytvořit si 

kladný vztah ke kulturně historickému dědictví, nejlépe využitím osobních vazeb 

žáků k místu i lidem v jejich regionu.
47

 Pochopení a poznání nejbližšího okolí, jeho 

historie a kultury je pak vynikajícím výchozím bodem pro pochopení širších 

                                                
45 Tamtéž 
46 Pojem používá a vysvětluje Havlůjová, HAVLŮJOVÁ, H. Výchova ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví: pohled do Velké Británie. In: Kariera.ihned [online]. 2008 [cit. 2013-04-23]. 

ISSN 1213 - 7693. Dostupné z: http://kariera.ihned.cz/c1-30314270-vychova-ke-vztahu-ke-kulturne-

historickemu-dedictvi-pohled-do-velke-britanie, dále jen Havlůjová; K vysvětlení pojmu se vrátíme 

níže. 
47 Parkan a kol., str. 8 
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souvislostí dějinných, společenských i kulturních. Navíc právě osobní vztah žáků, 

v souvislosti s pochopením a poznáním nejbližšího okolí, umožňuje využít a 

podporovat možnosti žáků účinně se podílet na ochraně krajiny a památek, a tak 

přispívat nejen k rozvoji žáků, ale i rozvoji místní komunity a praktickému 

zkvalitňování životního prostředí regionu. 

Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví pod pojmem kulturní dědictví 

rozlišuje tři dílčí složky: krajinné dědictví, hmotné kulturní dědictví a nehmotné 

kulturní dědictví.
48

 Všechny tři složky kulturního dědictví se navzájem prolínají
49

 a 

mají řadu styčných bodů. Vznikají tak tři tematické okruhy, jež pokrývají celou 

škálu vědních oborů, z nichž je možné při výuce čerpat faktograficky i 

metodologicky
50

. 

Cílem navrhovaného průřezového tématu je mimo pěstování vztahu ke kulturně 

historickému dědictví a vlivu na kulturní a společenský rozvoj regionu samozřejmě 

také rozvoj všech klíčových kompetencí žáka, jak vyplývají z RVP ZV
51

, k čemuž 

téma nabízí bohaté možnosti. Shrňme si tedy, jakým způsobem se navrhované 

průřezové téma na rozvoji klíčových kompetencí podílí. 

Kompetence k učení jsou rozvíjeny prohlubováním poznání v různých 

vzdělávacích oblastech (zejména Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a 

jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Informační a 

komunikační technologie). Kompetence k řešení problémů rozvíjí téma 

prostřednictvím nejrůznějších problémových situací, které před žáky staví a 

nabídkou různých variant jejich řešení, které často s sebou nesou pro žáky 

neobvyklé nebo nové způsoby práce. Kompetence komunikativní rozvíjí v jejich 

ústní i písemné podobě, zejména díky využívání všech dostupných informačních a 

komunikačních technologií, nejrůznějších, i méně obvyklých, forem záznamů a 

materiálů, s nimiž se žáci učí pracovat a využívat je, stejně jako prezentovat 

přiměřeným způsobem výsledky své práce. Kompetence sociální a personální jsou 

                                                
48

 Pod pojem krajinné dědictví byly zahrnuty otázky vzájemného prolínání přírodních a kulturních 

vlivů v určitém místě, historické proměny kulturní krajiny, utváření estetické hodnoty krajiny, 
ochrany krajinného rázu i aktivní péče o krajinu. Hmotné kulturní dědictví označuje nemovité 

památky včetně dokladů lidového stavitelství či industriální architektury, historické i umělecké 

předměty, movité doklady o změnách životního stylu. Pojem odkazuje také k souvisejícím otázkám 

památkové péče, sběratelství či muzejní ochrany artefaktů. Nehmotné kulturní dědictví shrnuje 

problematiku zachovávání historické paměti, znalostí a dovedností včetně jazyka a literatury, hudby 

a tanců, zvyků a tradic, kulinárních specialit či pomístních názvů; Parkan a kol., str. 11 
49 Příloha č. 3 
50 Foltýn a kol., str. 11 
51 RVP ZV, str. 11-14 
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rozvíjeny již z podstaty formativního charakteru tématu. Průřezové téma vede k 

celkovému rozvoji osobnosti žáků v oblasti postojů a hodnot, zdokonalení žákových 

specifických schopností a dovedností, utváření pozitivního vztahu k sobě samému a 

zlepšení chování k okolnímu světu. V oblasti občanských kompetencí téma vede 

žáky k respektování a ocenění našeho kulturně historického odkazu a aktivně ho 

zapojuje do společenského dění. Přičemž je třeba znovu podotknout, že úroveň 

uchování a zhodnocení kulturně historického dědictví je v přímé souvislosti 

s kvalitou fungování občanské společnosti. V neposlední řadě rozvíjí téma 

kompetence pracovní. Žák se rozvíjí na základě promyšlené pracovní aktivity, při 

různých aktivitách se učí hospodárnosti, péči o využívané materiály a nástroje.  

Předností navrhovaného průřezového tématu je, že ke sledování svých cílů a k 

rozvoji kompetencí žáků využívá takových forem realizace, které významně rozvíjí 

zejména afektivní stránku osobnosti žáka (např. autentické učení, badatelské 

metody práce, zážitkové učení a projektové vyučování). Stejně jako ze zahraničních 

zkušeností, i ze zkušeností českých vyplývá, že k dobrým výsledkům při těchto 

realizacích je nutná jak kvalitní mezioborová koordinace na škole, tak účinná 

spolupráce s paměťovými institucemi i zainteresovanými jednotlivci.
52

 

Z výše uvedeného rozboru navrženého průřezového tématu Výchova ke vztahu 

ke kulturně historickému dědictví je patrné, že mnoho aspektů tohoto tématu má 

široký společenský přesah a v mnohém se dotýká obsahu vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství. Na to, o jaké konkrétní přesahy se jedná, a jaký je vlastní 

obsah Výchovy k občanství z hlediska ochrany kulturního dědictví a rozvoje vztahu 

k tomuto dědictví se pojďme zaměřit nyní. 

1.5 Kulturně historický obsah vzdělávacího oboru Výchova 

k občanství 

„Ztráta povědomí o kulturně historickém dědictví národa vede k postupné 

devastaci morálních hodnot, ke ztrátě národní identity (a) celkovému 

společenskému úpadku“.
53

 Toto vyjádření zkušeností z let minulých i současného 

společenského vývoje nám velmi výrazně připomíná souvislost kulturně 

                                                
52 Parkan a kol., str. 8-9 
53 Parkan a kol., str. 8 
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historického povědomí s konstantami nalézajícími se v oblasti zájmu Výchovy 

k občanství, jako jsou morální hodnoty, národní identita, společenský úpadek či 

rozvoj. 

RVP ZV již ve svém vymezení občanských kompetencí reflektuje tento úzký 

vztah, když tyto kompetence specifikuje tak, že žák na konci základního vzdělávání 

mimo jiné „respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit“.
54

 Dále v 

charakteristice konkrétní vzdělávací oblasti Člověk a společnost, jejíž součástí je i 

Výchova k občanství, specifikuje RVP ZV tuto oblast takto: „V základním 

vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní 

zapojení do života demokratické společnosti.“
 55

 Vzdělávání v této oblasti tedy 

„směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 

života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech“, dále 

„rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu“ a 

vychovává „k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a 

kulturních hodnot“. 

Z hlediska struktury RVP ZV vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje 

vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství a ve svém vzdělávacím obsahu 

navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Přesahy dané vzdělávací 

oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají 

přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis. 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního 

národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti 

k evropské kultuře. Toto rozvíjení o minulost by mělo být založeno na zařazování 

dějin regionu i dějin místních. 

Nás zajímá především vztah kulturního dědictví k předmětu Výchova 

k občanství. Přímo se tohoto vztahu dotýká učivo dílčího tématu „Naše obec, 

region, kraj“ a z části i témat „Kulturní život“ a „Naše vlast“ v rámci tematického 

celku Člověk ve společnosti. RVP ZV zasazuje mezi učivo prvního ze zmíněných 

témat důležité instituce, zajímavá a památná místa, ochrana kulturních památek, 

                                                
54 RVP ZV, str. 13 
55 RVP ZV, str. 46 
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přírodních objektů a majetku, která se všechny nějakým způsobem dotýkají 

kulturního dědictví, památek a jejich ochrany. Učivo zajímavá a památná místa 

obsahuje i téma „Naše vlast“. Z tématu „Kulturní život“ nás v našem kontextu musí 

zajímat učivo rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice a 

samozřejmě kulturní instituce.  

Nyní se pojďme ještě jednou zaměřit na výchovnou funkci kulturního dědictví a 

jeho ochrany, jak jsme ji již v krátkosti zmínili výše, tentokrát však v přímé 

souvislosti s oborem Výchova k občanství. 

Výchova k občanství, jak už název napovídá, je ze své podstaty oborem výrazně 

formativní povahy, zejména pak na stupni základního vzdělávání. V poměru 

k památkám, kulturně historickému prostředí a dědictví lze výchovnou funkci oboru 

sledovat zejména dvěma směry. Tím prvním je samotná výchova k ochraně 

kulturního dědictví, prostřednictvím potěšení, které nám kulturní dědictví přináší. 

Provázanost porozumění, úcty, péče o kulturně historické dědictví s potěšením z něj 

plynoucím si můžeme nejlépe ilustrovat na schématu dlouhodobé strategie již 

zmíněné britské „hetitage educacion“.
56

 Toto schéma nám ukazuje v podstatě 

cyklický proces, který nám říká, že pokud si lidé váží kulturně historického 

prostředí, v němž žijí, chtějí se o něj starat. Péče o toto prostředí jim pak 

zprostředkovává potěšení z něj. Pokud se lidem v kulturně historickém prostředí 

líbí, chtějí mu porozumět a porozumění tomuto prostředí způsobuje, že si jej lidé 

váží.
 57

  

Druhým výchovným směrem Výchovy k občanství v oblasti kulturního dědictví, 

je právě podíl na aktivní péči o toto dědictví, tedy „zapojení dnešních generací do 

rozhodování a společné péče“ o ochranu krajiny a památek
58

. Právě toto aktivní 

zapojení do procesů památkové péče se všemi jeho konsekvencemi přispívá 

k rozvoji místních komunit a aktivní demokratické společnosti, jakožto 

nejvlastnějšímu cíli občanské výchovy. 

Právě tento sociální a politický rozměr výchovy k péči o kulturně historické 

dědictví je významným prvkem pojetí „heritage educacion“ vzniklým v anglickém 

jazykovém prostředí, které dlouhodobě diskutuje různé otázky sociálně-politických 

souvislostí kulturně historického dědictví. Například využívání kulturně 

                                                
56 Viz příloha č. 4 
57 Podobně, ale s trochu jiným důrazem interpretuje schéma Havlůjová 
58 Tamtéž 
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historického dědictví pro rozvoj regionálního turistického ruchu nebo otázky jeho 

mocenského využívání a zneužívání.
59

 

Vědomí výchovné funkce památky však není nic nového, dokonce ani čistě 

importovaného z cizojazyčného prostředí do našeho vzdělávacího systému, jak by 

se z uvedených příkladů mohlo zdát. Už Max Dvořák, významný Roudnický rodák, 

svého času ředitel vídeňské Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních 

památek
60

, ve svém významném díle (jedné ze základních prací památkové péče 

středoevropského regionu) „Katechismus památkové péče“ (1916) zdůrazňuje právě 

výchovnou funkci památky jak v osobním kontextu (památky rodinné), tak i 

celospolečenském. Památky všeho druhu podle něj posilují vědomí sounáležitosti 

v rámci rodiny, obce, církevního společenství i národa. Proto je třeba dosáhnout i 

mezi obyčejnými lidmi všeobecné osvěty, vedoucí k úctě a ochraně památek. Jedině 

tímto způsobem se dá zabránit jejich ničení. Samozřejmostí pak musí být pro 

každého vzdělaného člověka vědomí významu památek z hlediska jejich výchovné 

a společenské funkce. 
61

 

Dvořák upozorňuje, že setkání i s drobnou památkou významně obohacuje 

duchovní stránku života člověka. Pro pěstování ušlechtilosti, vkusu a estetické 

citlivosti je významné, aby byl člověk obklopován drobnými památkami a 

uměleckými kusy v běžném životě, i když v jeho okolí nestojí skvostné katedrály.  

Velkou roli v tomto ohledu mohou sehrát drobné sakrální památky, jako jsou malé 

kapličky a křížky, často neuvědomované, ale důležité součásti naší kulturní krajiny. 

Památková ochrana se proto nemůže omezit jen na několik významných děl 

známých z turistických průvodců, ale musí se zaměřovat na všechny památky, které 

mohou být považovány za společný majetek, zejména pak na památky drobné, které 

často potřebují větší ochranu než ty významné.
62

 

Z důvodu výše uvedených výchovných funkcí památky, by shromažďování 

uměleckých děl v muzeích mělo být až poslední možností. Pokud to lze, nemělo by 

se umělecké dílo vytrhávat z kontextu svého přirozeného prostředí, kde může 

                                                
59 Tamtéž; Překlad anglického pojmu „heritage educacion“ jako Výchovy ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví se snaží zohlednit kromě kulturního právě i tento politický a sociální rozměr, 

snahou zachytit dynamickou povahu utváření a uchovávání dědictví. 
60

 Hlavní instituce zajišťující památkovou péči v rakouské části Habsburské monarchie, podrobně 

viz níže. 
61 Dvořák, str. 18 
62 Tamtéž, str. 29 
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významně přispívat k duchovnímu obohacování místních obyvatel.
63

 Za zmínku 

v tomto kontextu stojí i Dvořákovo přesvědčení, že díla starého umění nemohou být 

vnímána pouze jako materiální hodnota, ani jen jako starožitnost, slohový vzor nebo 

historický pramen, ale „musejí být pociťována jako živoucí, podstatná část naší 

bytosti, našeho vývoje, našeho domova, naší národní a celé evropské kultury.“
64

 A 

přesně takovou „živoucí památkou“ je i Anežský klášter se všemi bohatými obsahy, 

které se za jeho jménem skrývají, se všemi historickými a uměleckými odkazy, 

které nám zprostředkovává. 

                                                
63 Tamtéž, str. 35 
64 Tamtéž, str. 38 
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2 Anežský klášter – Proměny funkcí klášterního komplexu od 

založení do dnes 

Abychom skutečně mohli docenit, jaký je historický a kulturní význam 

Anežského kláštera, proč je nejen důležitou památkou, ale také památkou nabízející 

široké možnosti uplatnění ve školní výuce, resp. ve výuce občanské výchovy, 

pojďme si nyní shrnout, jaké veškeré funkce klášter ve své dlouhé historii plnil, čím 

vším byl přínosem pro své současníky, ale také, co je součástí jeho odkazu dnešku. 

2.1 Stručná historie Anežského kláštera 

Pravděpodobně v roce 1231 byla zahájena stavba kláštera
65

, který byl velmi 

rozsáhlým a sebevědomým počinem přemyslovské princezny Anežky
66

. Od samého 

založení budil Anežčin stavební podnik značnou pozornost. Významná byla 

velikost plánovaného komplexu, který počítal s existencí ženského i mužského 

kláštera a špitálu
67

. Zajímavá byla také volba řádu, pro nějž byl klášter koncipován. 

Jednalo se o minoritský konvent klarisek a františkánů a jako takový byl první 

svého druhu na sever od Alp. Bez povšimnutí jistě nezůstala ani stavební stránka 

kláštera, která byla značně ovlivněna na naše území čerstvě pronikajícím gotickým 

slohem. Co však bylo pro současníky dle dostupných zpráv nejvíce překvapivé, 

byla osoba Anežky samotné, resp. její rozhodnutí odmítnout nabídku k sňatku od 

samotného císaře Fridricha II. a vstoupit do chudého řádu, který usídlila v klášteře 

při pravém vltavském břehu.
68

 

                                                
65SOUKUPOVÁ, H.: Anežský klášter v Praze. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0046-3. Str. 47; 

Přesné datum založení kláštera nemáme doloženo v listinách, ale všechny okolnosti nasvědčují 

tomu, že se tak stalo v tomto roce, např. POLC, J.: Světice Anežka Přemyslovna. Praha : Česká 

katolická charita, 1989 a další. 
66 Dcery Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, sestry Václava I. 
67 Není však jisté, zda všechny tři složky koexistovaly v klášterním komplexu současně. Špitál 
Původní ženský klášter s přidruženým špitálem Anežka proměnila ve dvojklášter, když k ženskému 

klášteru přidružila i menší konvent minoritů, který měl především pečovat o duchovní potřeby sester 

a být nápomocen Anežce v jejích aktivitách týkajících se kláštera. Stalo se tak pravděpodobně 

v letech 1237 – 1238 (Soukupová, str. 107), kdy se konvent definitivně usadil na místě někdejšího 

špitálu (v té době již přestěhovaného na nové působiště na Poříčí, z roku 1252 pak máme informace 

o stavbě nových špitálních budov u paty Juditina mostu na dnešním Křížovnickém náměstí. 

Soukupová, str. 121. 
68 Blíže k císařským námluvám např. VYSKOČIL, J. K.: Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy 

sv. Kláry. Praha : Universum, 1932. Str. 105 – 106.; Soukupová, str. 35. O Anežčině osobnosti 
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Klášter byl budován mnoho let za značného finančního přispění královské 

rodiny
69

, jeho stavba byla rozčleněna na několik etap, ale úplného dokončení se 

nikdy nedočkal. V první etapě se jednalo o stavbu kostela sv. Františka a ženského 

konventu, resp. jeho východního křídla a špitální budovy. Následovala stavba kaple 

P. Marie, Anežčiny soukromé oratoře a stavba mužského kláštera.
70

 Stavební práce 

probíhaly s přestávkami i v letech čtyřicátých a na počátku let padesátých. 

Při dlouhodobých a rozsáhlých stavebních pracích, Anežka několikrát ustoupila 

z řádových zásad naprosté chudoby, když si nechala darovat nemovitý majetek a 

vzápětí jej prodala, aby tak získala peníze na stavbu. „Živý vztah Anežčin ke kráse 

lidského díla sloužícího k oslavě nejvyššího tvůrce…vítězí nad přísnou stoupenkou 

Františkovou“
71

. Tento ústupek je patrný zejména na umělecky a nábožensky 

nejvýznamnějších stavbách celého klášterního komplexu, kostelech sv. Františka a 

sv. Salvátora. 

Prvně jmenovaný byl postaven hned na počátku existence kláštera a patřil 

k prvním skutečně výraznějším projevům gotické architektury v českých zemích
72

. 

O něco později (za vlády Přemysla Otakara II.) se započalo i se stavbou kostela sv. 

Salvátora, který je jedním z nejpozoruhodnějších příkladů české architektury 13. 

století.
 73

 V jeho stavbě doznívá česká raná gotika, která je již obohacena 

ojedinělými prvky gotiky klasické, které ukazují na vztah stavitelů k okruhu 

severofrancouzské gotiky
74

. 

Díky těmto a dalším stavbám postupně vznikl z Anežčina kláštera jeden 

z největších stavebních souborů gotické Prahy, a přispěl tak v průběhu 13. století 

k proměně dosavadní tříště různorodého osídlení města v homogennější městský 

útvar
75

. 

Význam kláštera byl i díky královské rodině od počátku velký. Listinou z 30. 

října 1234, přijal papež Řehoř IX. na žádost krále Václava klášter i špitál pod 

                                                                                                                                   
podrobně také NERADOVÁ, L. Kulturní a společenský význam Anežského kláštera v době 

posledních Přemyslovců. Bakalářská práce. Praha, 2010. Str. 10 - 17 
69 Listinou ze dne 21. března 1234 vzal klášter a špitál pod ochranu sám král Václav a udělil jim 
rozsáhlé imunity, záhy přidal statky i Václavův bratr Přemysl. Finanční podpory se Anežka 

několikrát dočkala i od své matky Konstancie, např. VOTOČKOVÁ- JOACHIMOVÁ, J.: Anežka 

Přemyslovna. Praha : Českomoravský Kompas, 1940. Str. 39 – 40 
70 Soukupová, str. 110 
71 Votočková – Joachymová, str. 86 
72

 KUTHAN, J. a kol.: Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy, 1982. Str. 282. 
73 Viz též Neradová, str. 29 
74 Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha : Academia, 1984. (dále Dějiny), str. 173. 
75 Kuthan a kol., str. 280 
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ochranu apoštolské stolice a potvrdil mu rozsáhlé svobody a imunity. Od roku 1277 

do roku 1290 zde pobývala Kunhuta, Anežčina neteř a sestra Václava II., která se 

později stala významnou abatyší Svatojiřského kláštera na Pražském hradě.
76

 

Smrtí zakladatelky
77

 a politickými i dynastickými problémy následujících let, 

skončilo nejvýznamnější období existence kláštera. Během braniborské vlády 

v Čechách klášter strádal stejně jako zbytek země. Po dobu vlády Václava II. a III. 

byl klášter sice nadále významným prvkem v životě přemyslovského rodu, avšak 

můžeme sledovat patrný příklon dynastie k nově budovanému klášteru na Zbraslavi, 

který byl koncipován jako nové Přemyslovské pohřebiště a nahradil tak stávající 

totožnou funkci právě Anežčina kláštera.
78

 

V době bezprostředně následující po Anežčině smrti je život v klášteře svázán 

zejména s budováním kultu zemřelé Anežky. Mezi rokem 1282 a 1328 vzniká 

legenda popisující četné Anežčiny zázraky.
79

 

V první polovině 14. stol. již klášter nebyl ve středu politického a kulturního 

dění, stavebně byl v podstatě hotov a k dalšímu rozšiřování, zejména nedokončené 

mužské části kláštera se již nepřistoupilo. Z této doby máme o klášteře jen málo 

drobných zpráv, týkajících se většinou jen darů a nadání, nebo drobných stavebních 

úprav.
80

  

V osmdesátých letech 14. století, pak došlo k rozsáhlejší přestavbě obou částí 

kláštera. Tato přestavba byla zřejmě podnícena vzrůstajícím počtem mnichů 

obývající mužskou část kláštera a souvisela se vzrůstajícím jměním kláštera, který 

již dávno nebyl nemajetný. Zvučná jména řeholnic pocházejících z významných 

českých rodů, zajišťovala klášteru značné a pravidelné příjmy.
81

 

Nedlouho po vypuknutí husitského povstání byli obyvatelé kláštera vyhnáni a 

prostory byly využity jako zbrojnice a mincovna, čímž byly sice ušetřeny naprosté 

zkáze, avšak částečného poničení se zejména mužská část klášterních budov 

nevyhnula. Některé budovy byly pronajaty, nebo dokonce rozprodány. Po skončení 

                                                
76 Podrobněji se k významu a funkcím kláštera za doby Anežčina života vrátíme později v části o 
proměnách funkcí klášterního komplexu v čase. 
77 2. Března 1282 
78 Podrobně viz níže 
79 Nejistá přesná doba vzniku legendy, v roce 1328 je však již doložena z žádosti o Anežčinu 

kanonizaci. Soukupová, str. 192 
80

 Zejména po povodni r. 1342, blíže Soukupová, str. 194; Jednou z mála významných událostí 

tohoto období je návštěva kláštera císařem Karlem IV. z roku 1353, Blíže o události Kroniky doby 

Karla IV. Praha : Svoboda, 1987. ISBN 25-107-87. 
81 Podrobně o přestavbě Soukupová, str. 198- 210 
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husitských bouří se sice řeholnice do kláštera vrátily, ale kvůli špatné finanční 

situaci nedošlo k obnově kláštera do jeho původní podoby. Během pohnuté doby 

husitských bojů se rovněž ztratily ostatky zakladatelky
82

. 

Nadále řád skomíral a v době nástupu Habsburků byl klášter klarisek již téměř 

vybydlen. Roku 1556 klášter dostali darem od Ferdinanda I. dominikáni jako 

náhradu za klášter sv. Klimenta. Ten si za své působiště vybrali jezuité, pozvaní do 

země jako posila panovníkových rekatolizačních snah. Převor dominikánského řádu 

si vyžádal na panovníkovi i pobořený mužský konvent, který rozparceloval a dále 

pronajímal nebo prodal na stavbu domů, čímž postupně vznikla nová čtvrť zvaná 

Na Františku. Její území tvořilo samostatnou enklávu uvnitř města, a nepodléhalo 

městskému právu, nýbrž představenému kláštera. Ke konečné likvidaci mužské 

části kláštera došlo v roce 1579.
83

 V sedmdesátých letech 16. století také proběhly 

v někdejším klášteře klarisek drobné stavební úpravy v renesančním stylu, jádro 

Anežčina kláštera si však zachovalo svou původní podobu. V roce 1611 byl klášter 

spolu s mnohými jinými vypleněn v době vpádu pasovských do Prahy. 

V důsledku stavovského povstání a následné panovníkově rekatolizační snahy 

se minoritům podařilo získat klášter zpět a během třicetileté války se do kláštera 

vrátili klarisky, které byly kvůli nebezpečí spojenému s boji a tažením vojsk nuceny 

opustit svůj klášter v Panenském Týnci. Klášter byl v té době v dezolátním stavu a 

zcela nevhodný k obývání, jak vyplývá z četných písemných stížností abatyše 

kláštera a žádostí na různá místa o finance na opravu z dob válečných i 

poválečných. Tyto žádosti však většinou zůstávaly oslyšeny, případně vedly pouze 

k získání prostředků zcela nedostačujících k potřebným opravám.
84

 

Klarisky se snažily neutěšené finanční situaci čelit i snahou o kanonizaci své 

zakladatelky, související s hledáním Anežčiných ostatků. Od svatořečení Anežky si 

slibovaly větší zájem o klášter a tedy i větší finanční pomoc, avšak pátrání po 

ostatcích bylo neúspěšné. 

Roku 1689 zasáhl Staré i Nové Město rozsáhlý požár, který značně poničil již 

tak zchátralý klášter. Díky nadáním na obnovu kláštera prošel v devadesátých letech 

17. století klášter nevelkou barokní přestavbou, která pokračovala i v polovině 18. 

století.  

                                                
82 Tato ztráta později dlouho komplikovala snahy o Anežčino svatořečení. 
83 Soukupová, str. 227 
84 Soukupová, str. 238 - 244 
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Konec kláštera v jeho původní funkci znamenal rok 1782, kdy byl s mnoha 

dalšími kláštery, které se nezabývaly výchovou mládeže, neměly významné sociální 

poslání, nebo nesloužily k duchovní správě, zrušen. Klarisky byly zbaveny 

řeholních slibů a jejich společenství rozpuštěno. Majetek kláštera byl buď převeden 

na jiné instituce (např. knihy), rozprodán nebo posloužil dalším účelům s „veřejným 

zájmem“. 

Poté, co ztroskotala snaha vytvořit z kláštera věznici, byl ve veřejné dražbě 

prodán podnikateli Karlovi Kűhlweinovi, který budovy kláštera různými stavebními 

úpravami proměnil v chudinské nájemní byty. I další majitelé pozůstatků kláštera 

pokračovali v jeho úpravách, takže v roce 1816 existovalo v někdejším klášteře 91 

nájemních bytů, většinou bez jakéhokoli příslušenství a obývaných městskou 

chudinou.
85

 Neutěšený stav klášterních pozemků a staveb v průběhu 19. století 

málem vyústil v úplný zánik kláštera v rámci projektu asanace a nové výstavby na 

území Starého Města a Josefova. Že se tak nakonec nestalo, je výsledkem usilovné 

práce skupiny nadšenců z řad inteligence a odborníků v oblasti nově se ustavujícího 

oboru památkové péče. Klášter se nakonec podařilo uchránit před demolicí, dalším 

chátráním i čistě ekonomicky motivovanou přestavbou a na počátku 20. století bylo 

rozhodnuto o konzervaci kláštera. Postupně začaly probíhat výzkumné i obnovné 

práce na všech alespoň z části dochovaných budovách kláštera. Roku 1963 získala 

klášter pro své potřeby Národní galerie v Praze, roku 1980 byla velká část 

klášterního komplexu zpřístupněna veřejnosti a jako galerijní objekt funguje klášter 

do dnešní doby.
86

 

Z uvedeného historického přehledu můžeme vysledovat, že komplex kláštera sv. 

Anežky prošel během svého vývoje mnohými proměnami vnějšího vzhledu, ale 

především proměnami svého určení, funkce a významu. Nejdéle trvající funkcí 

klášterního celku bylo poslání, pro které byl původně vystavěn, tedy tvořit zázemí 

pro poklidný a zbožný život klášterní komunity. Ke hledání odpovědi na otázku, 

zda toto poslání bylo také tím nejvýznamnějším, čím klášterní komplex byl, 

bychom potřebovali další samostatnou práci. My si teď pouze ukažme, jaké další 

funkce klášterní celek ve své dlouhé minulosti plnil. Jak dále uvidíme, některé 

funkce vycházely z původního poslání kláštera a byly výsledkem Anežčina úsilí, 

                                                
85 Soukupová, str. 261 
86 Podrobně k záchraně a obnově klášterního komplexu, i k existenci kláštera v rámci Národní 

galerie viz níže 
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jejím duchovním dítětem, či alespoň odkazem její zajímavé osobnosti. Některé 

vyplynuly z dějinného vývoje, či byly určeny vnějším rozhodnutím, na které 

Anežka ani její odkaz neměly a nemohly mít vliv. Všechny se ale staly součástí 

historie kláštera, jeho génia loci a tedy jeho kulturně historického památkového 

významu. 

2.2 Sociální instituce 

První zamýšlenou funkcí, kterou měl Anežkou zakládaný komplex plnit, byla 

funkce špitální. Špitál byl totiž založen dříve než vlastní klášter, který byl snad 

zprvu určen jako podpora špitálu.
87

 

Špitál začal fungovat pravděpodobně v roce 1231
88

 a od počátku jeho existence 

o chudé, nemocné a poutníky pečovalo laické bratrstvo (sestry to kvůli přísné 

klauzuře dělat nemohly), z něhož se později vyvinul řád Křížovníků s červenou 

hvězdou.
 89

 I když byla svatofrantišská špitální péče záhy spolu s nově vznikajícím 

špitálním řádem Křížovníků přenesena na jiné místo, a posléze se špitál i 

křížovnický řád vydal jinou cestou než ostatní Anežčina založení, je Anežka 

duchovní matkou tohoto špitálu, řádu Křížovníků a po jeho rozšíření přeneseně i 

mnoha jejich dalších špitálů u nás a v zahraničí.
90

 

Anežka svým založením jednala zcela v souladu se soudobými evropskými 

duchovními proudy, pro které je charakteristický zvýšený zájem o pomoc chudým a 

nemocným.
91

 V čem však bylo její úsilí v rámci zaalpských zemí jedinečné, 

jsou rozsah poskytované péče a hlavně vznik nového špitálního řádu. 

Špitál se od svého vzniku neustále rozvíjel, takže brzy přestaly původní budovy 

jeho potřebám vyhovovat a špitál i s bratrstvem v roce 1235 přesídlili ke kostelu sv. 

                                                
87 Polc, str. 41 – 42, Votočková – Joachymová, str. 39, Soukupová, str. 47… 
88 Listinné prameny z doby založení se nám nezachovaly, ale toto datum je velmi pravděpodobné. 

Dříve k němu dojít nemohlo a z dochovaných listin z roku 1233 vyplývá, že se tak mohlo stát 

nejpozději v roce 1232. Soukupová, str. 47, Votočková – Joachymová, str. 39. Ale někteří autoři se 
domnívají, že špitál vznikl až v roce 1233, z kterého se dochovali listiny týkající se špitálu, resp. 

jeho majetku, např.  NOVOTNÝ, V. České dějiny I./3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. 

Praha 1928. Str. 680. 
89 Jediného církevního řádu založeného v Čechách. VLČEK, E. Osudy českých patronů. Brno : Zvon, 

1995. ISBN 80-7113-131-8. Str. 209. 
90

 Od svého vzniku se řád těšil přízni a oblibě českých panovníků i veřejnosti, měl v sobě soustředit 

péči o chudé všech zemí koruny české, SECKÝ, R: Staropražské špitály, in: Sborník historického 

kroužku XXIX. Praha, 1928. Str. 56. 
91 Např. Polc, str. 39 - 40 
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Petra na Poříčí.
92

 Původní budova špitálu Na Františku se tak stala základem 

konventu minoritů. Po přesunu na nové místo zůstal špitál přímo spojen 

s Anežčiným klášterem ještě několik let. Až 14. dubna 1237 bylo špitální bratrstvo 

na žádost Anežky povýšeno na samostatný kanovnický řád
93

, na nějž byl převeden 

špitální majetek. Díky tomu mohla Anežka lépe naplnit ideál chudoby ve svém 

klášteře a nyní špitálnímu řádu se otevřely nové možnosti pro další rozvoj a růst.
94

  

Ačkoli se špitál i řád formálně od Anežského kláštera oddělili, úcta 

k zakladatelce a styky s ní neustaly, stejně jako Anežčin zájem o fungování a rozvoj 

jejího založení. Snad proto v roce 1252 zprostředkovala rostoucímu řádu nové 

umístění na výhodně položených pozemcích u paty Juditina mostu. Dne 21. května 

1252 tak byly položeny základy nové špitální budovy sv. Františka z Assisi 

u kostela sv. Ducha a řád tak natrvalo zakotvil na Starém Městě.
95

 

O podobě špitálu Na Františku v době jeho založení nic nevíme.
96

 Víme však, 

že nový křížovnický špitál měl již ve 13. století kolem 85 lůžek a k tomu osoby 

v péči mimo zdi špitálu, čímž kapacitou velmi převyšoval jiné pražské špitály.
97

 

Předpokládejme tedy, že v době fungování špitálu v původních budovách Na 

Františku mohla být kapacita o mnoho menší, to nicméně v ničem nesnižuje 

význam tohoto špitálu v rámci možností soudobé „nemocniční“ péče. Obecně vzato, 

byla instituce špitálu jediným, i když kapacitně a odborně velmi omezeným druhem 

sociální péče, které středověké město mohlo svým obyvatelům nabídnout.
98

 Navíc 

v době, kdy Anežka založila svůj špitál sv. Františka, šlo zřejmě o jediný fungující 

špitál v Praze.
99

 

                                                
92 Pozemky na Poříčí darovala v roce 1233 Anežskému klášteru královna Konstancie, když se 

rozhodla původně tam zamýšlený klášter cisterciaček zřídit v Tišnově. 
93 Bulou Omnipotens Deus papeže Řehoře IX., Polc, str. 41 
94 Vedle snahy o naplnění apoštolské chudoby stála za rozdělením obou ústavů rozdílnost jejich 

poslání, především v souvislosti s přísnou klauzurou klarisek. Pokud by klášter i špitál zůstaly pod 

společnou správou, nemohla by být pravidla klauzury přesně dodržována, vyloučit častý styk se 

světskými osobami by v takovém případě dost dobře nešlo. Blíže Votočková – Joachymová, str. 81 
95 Špitál v tomto místě fungoval ještě v době první republiky. 
96 Můžeme jí pouze usuzovat na základě dobových zvyklostí a vzhledem k potřebám špitálu 

vyplývajících z jeho činnosti, blíže viz Neradová, str. 36 – 40 
97 HLEDÍKOVÁ, Z.: Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století, in Documenta Pragensia 

VII/1, Praha, 1987. Str. 78 
98 O sociální a zdravotní péči ve středověku blíže např. BLÁHOVÁ, M.: Vývoj špitálů v raně 

feudální Evropě a problematika nejstaršího špitálu v Praze, in: Documenta Pragensia VII/1. Praha, 

1987.; SVOBODNÝ, P., HLAVÁČOVÁ, L.: Pražské špitály a nemocnice. Praha : NLN, 1990.; 

ROZSÍVALOVÁ, Eva: Z historie pražských nemocnic, in Historická geografie 14 – 15, Praha : 

ČSAV, 1976.; Hledíková a další 
99 Zdá se, že Týnský špitál, měl v té době velmi omezenou činnost, jestli vůbec nějakou. Bláhová, str. 

49
 



41 

Dalo by se předpokládat, že na svou původní sociální funkci klášter samotný 

později navázal. Písemné doklady o „sociální péči“ takřka v dnešním slova smyslu 

však máme pouze ze 17. a 18. století, kdy se sestry staraly o staré opuštěné ženy, 

které v rámci dobových zvyklostí klášteru zpravidla odkázaly svůj majetek.
100

 

Rozhodně se ale tato činnost svým rozsahem nevyrovnala krátkému úseku 

fungování původního Anežčina špitálu. 

2.3 Centrum vzdělanosti 

V době vrcholného rozkvětu kláštera (za života Anežčina a krátce po něm) byl 

klášter, tak jak bylo u dobových klášterů běžné, nejen náboženským, ale i 

uměleckým a intelektuálním centrem
101

 a to vzhledem k poloze a spřízněnosti s 

vládnoucím rodem centrem významným. 

Chceme-li vyzdvihnout význam Anežského kláštera jako dobového centra 

vzdělanosti, musíme se zaměřit na dvě hlavní oblasti činností, o kterých máme 

nějaké informace. Těmito činnosti jsou práce skriptoria v mužské části Anežčina 

kláštera a výchova dívek z Přemyslovského i dalších významných rodů v ženské 

části kláštera. 

O existenci skriptoria v Anežčině klášteře se dříve pochybovalo, dnes však 

víme, že zde existovala velká písařská a iluminátorská dílna
102

 a původ několika 

významných literárních děl byl odhalen právě v Anežčině klášteře, nebo alespoň v 

souvislosti s ním. 

Významná je zejména výtvarná stránka zde vytvořených knih, protože z rozborů 

jejich iluminací
103

 vyplývá, že konvent menších bratří byl střediskem 

zprostředkujícím šíření vlivů italského knižního malířství (a tím i byzantských 

prvků, které se v italské malbě hojně uplatňovaly) do malby české. Zdejší 

skriptorium pak, díky vazbám na Itálii a dalšímu rozvoji italských podnětů, 

pomohlo vytvořit podmínky pro vynikající a svébytné české knižní malířství v době 

                                                
100 Soukupová, str. 224 
101 Všechny tři uvedené složky dobové kultury byly ve středověku neodmyslitelně spojeny. 
102 Např. Soukupová, ROYT, J.: Středověké malířství v Čechách. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-

246-0265-2. Srovnej s Kuthan a kol., kde se o původu rukopisů, asi z důvodu pochybností, příliš 

nehovoří nebo KVĚT, J., CHALOUPECKÝ, V., MENCL, V.: Praha románská. Praha : V. Poláček, 

1948, kde je existence skriptoria považována za pravděpodobnou. 
103 Např. Květ, Kuthan a kol., Soukupová, Royt nebo Dějiny 
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Jana Lucemburského a zvláště pak Karla IV.
104

 Ale zároveň tyto vazby vedly 

k pozvolnějšímu pronikání gotiky
105

 do české knižní malby (na rozdíl od 

architektury a sochařství) a delšímu udržení románských prvků
106

. 

Jedním z nejvýznamnějších děl vzniklých v Anežčině klášteře jsou tzv. 

Františkánská bible a Osecký lekcionář. Obě tyto knihy byly napsány v klášteře 

před koncem 13. století. Na základě iluminací těchto rukopisů, můžeme krom výše 

uvedených vlivů, pozorovat také propojení Anežského kláštera s dvorským uměním 

Přemysla Otakara II.
107

  

K dalším významným knihám vytvořeným v Anežčině klášteře nejspíš patří i 

tzv. Františkánský brevíř
108

, a podle některých názorů i tzv. Sedlecký antifonář
109

, 

které oba vznikly kolem poloviny 13. století.  

Ať už přijmeme hypotézu o původu Sedleckého antifonáře v Anežčině klášteře, 

či ne, při bližším rozboru této problematiky je patrné, že prakticky od svého 

založení až minimálně do přelomu 13. a 14. století, byl Anežčin klášter jedním 

z center knižní (a potažmo malířské) tvorby v Čechách a zároveň součástí širšího 

dvorského umění. 

S dobovými literárními díly úzce souvisí vzdělanost a vzdělávání středověké 

vyšší vrstvy, včetně vzdělávání urozených dívek, které z velké části probíhalo právě 

s využitím opisů vzácných knih. 

Výchově a vzdělání šlechtických a měšťanských dcer z lepších rodin byly běžně 

určeny ženské kláštery, kam bývaly dívky na několik let posílány i se svými 

družkami.
110

 

Anežský klášter již brzy po svém založení díky úctě, kterou Anežka požívala 

v přemyslovském rodě, získal (nejen v oblasti vzdělávání) srovnatelný význam s 

                                                
104 Květ, str. 185, blíže k tomuto období například Royt nebo Dějiny  
105 Ta k nám pronikala ze západu, z Francie, přes prostředí německé 
106 Květ, str. 180 
107 Ke všem těmto prvkům nejpodrobněji Dějiny, str. 290. Podrobně o knižní tvorbě v Anežčině 

klášteře také Neradová, str. 26 - 28 
108 Ukázka z brevíře příloha č. 5. – iniciála V, kombinující náměty zmrtvýchvstání a tři Marie u 

hrobu. 
109 Soukupová vyslovuje tuto domněnku na základě toho, že součástí knihy je i apokryfní spis – 

lekce ke sv. Anežce Římské, která je součástí i dalších rukopisů pocházejících z Anežského kláštera, 

a samozřejmě také proto, že je tu vyobrazena Anežka jako donátorka, str. 116. Jiní autoři jsou však 

toho názoru, že rukopis vznikl v jiném klášteře a Anežka jej pouze dostala darem, viz Royt, str. 13… 
110 Dívky se zpravidla naučily číst a psát, získaly potřebné znalosti a návyky z oblasti náboženství 

(katechismus, krédo a modlení), věnovaly se zpěvu náboženských písní, biblické historii, a studiu 

žaltáře, z něhož se každodenně modlily. Zpravidla si osvojily i základy latiny a někdy i základů 

sedmera svobodných umění (trivia a kvadrivia). Výrazně se věnovaly výuce ručních prací, zvl. 

vyšívání. KYBAL, V.: Svatá Anežka česká. Brno : L. Marek, 2001. ISBN 80-86263-14-2. Str. 40 
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klášterem svatojiřským či doksanským, o čemž svědčí fakt, že na výchovu sem byla 

poslána i Anežčina neteř, princezna Kunhuta. Ta se svým doprovodem složeným z 

dcer předních šlechtických rodů přišla do Anežčina kláštera v roce 1277 ve věku 

dvanácti let a zůstala zde ještě poměrně dlouho po Anežčině smrti (do roku 1290), 

přičemž v mnohém se stala Anežčinou pokračovatelkou a nástupnicí
111

. 

Prostředí Anežského kláštera a jeho duchovní atmosféra
112

 Kunhutu hluboce 

ovlivnily, což se později projevilo v jejím životě. Za dob jejího vedení kláštera sv. 

Jiří na Pražském hradě dosáhla vrcholu činnost svatojiřského skriptoria, které do 

jisté míry navázalo na činnost skriptoria františkánského v Anežském klášteře a 

dokonce jej předčilo – jedním z vrcholů české knižní a iluminátorské tvorby je tzv. 

Pasionál abatyše Kunhuty, vzniklý z popudu svatojiřské abatyše.
113

 

V průběhu 14. století, kdy klášter postupně ztrácí svůj vliv, snižuje se i význam 

kláštera jako centra vzdělanosti. Tato změna souvisí i se změnou přístupu ke 

vzdělávání a obecnému ústupu vzdělávací funkce klášterů ve prospěch nově 

vznikajících universit
114

, zakládání měšťanských škol a upřednostňování omezené 

domácí výuky urozených dívek. Až po více než šesti stech letech dochází k obnově 

vzdělávací funkce kláštera v rámci nabízených výukových a doprovodných 

programů Národní galerie i díky existenci galerie samotné. 

2.4 Královské pohřebiště 

Další významnou funkcí, akcentující zejména náboženskou, ale i uměleckou 

složku středověké kultury, a vycházející z ambicí královské dcery i dalších 

příslušníků přemyslovského rodu, je projekt mauzolea královské rodiny, které 

v souvislosti se svou korunovací (23. prosince 1261
115

), začal budovat Přemysl 

Otakar II. jako důstojnou hrobku Přemyslovců, zasvěcenou sv. Salvátoru, neboli 

Kristu Spasiteli, a to s přesným myšlenkovým programem. V Přemyslově době šlo 

                                                
111 Votočková – Joachymová, str. 87 
112 Anežský klášter byl v době Kunhutina pobytu prodchnutý atmosférou mystiky, tehdy velmi 

aktuální, spojenou s kultem eucharistie, ve kterém byla Svátost oltářní vnímána jako náhrada za 

pokrm pozemský a součástí přípravy směřující k duchovnímu splynutí s Bohem. KOPIČKOVÁ, B.: 

Eliška Přemyslovna, královna česká. Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-656-5. Str. 19 
113

 Polc, str. 113, blíže URBÁNKOVÁ, E. Pasionál Přemyslovny Kunhuty. Praha : Odeon, 1975, 

ŠKARDA, J. Nejstarší česká duchovní lyrika. Praha, 1949 a další 
114 Universita Karlova založ. 1348 
115 Kronika českých zemí. 2. vyd. Praha : Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-071-1. Str. 116 
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o nezvyklé zasvěcení a Přemysl jím vyjádřil další orientaci nového českého krále na 

císařský Řím a ambice na získání císařského trůnu.
116

 

„Mauzoleum a celá jeho výzdoba měla být nejen vyjádřením Přemyslova 

politického programu a náboženského cítění, ale také projevem dynastického 

sebevědomí Přemyslovce a rodové „pietas“. Proto se Přemysl Otakar II., jako pátý 

český král, rozhodl své královské předky zvěčnit v chystaném mauzoleu tak, aby 

byli alespoň symbolicky přítomni a vyjadřovali vznešenost starého a slavného 

rodu.
117

 Díky tomu můžeme v kostele sv. Salvátora na vítězném oblouku dělícím 

loď od chóru vidět na jedné hlavici pět ideálních zobrazení hlav českých králů a na 

druhé jejich manželek – královen.“
118

 

Mauzoleum brzy začalo plnit svou funkci. Již před zbudováním samotného 

mauzolea, zde byla před polovinou století pohřbena dcera Václava I. a posléze i 

Václav sám. Již po započetí budování královské hrobky zde byla pohřbena
119

 

Přemyslova dcera Markéta, později žena Přemysla Otakara II. Kunhuta a jejich 

dcera Anežka. Sám Otakar zde pohřben nebyl, protože v době smrti
120

 se nacházel 

v církevní klatbě, až v roce 1296 bylo jeho tělo po několikerém stěhování převezeno 

do Prahy a uloženo ve sv. Vítu.
121

 

Posledními pohřby v královské hrobce byly pohřby dcery Václava II. Guty a na 

počátku 14. století sestry královny Kunhuty Griffiny.
122

 Tímto pohřbem definitivně 

končí úloha kostela sv. Salvátora jako pohřebiště Přemyslovců, které sice v dalších 

letech ztrácí svůj politický význam, ale rozhodně neztrácí význam umělecký. Ať už 

v podobě umělecké výzdoby mauzolea, rytých podobiznách zemřelých na 

náhrobcích
123

či díky vysoké umělecké hodnotě předmětů používaných při 

                                                
116 První křesťanský císař Konstantin brzy po svém křtu vybudoval baziliku sv. Salvátora. 

Soukupová, str. 127. Navíc se tím Přemysl přihlásil k ideologickému programu vytvořenému Karlem 

Velikým, který při obnově císařství ztotožnil do určité míry panovníka s Kristem – panovník je Boží 

zástupce na zemi, vládne z boží milosti a je povinen vládnout lidu a vést jej ke spáse. Blíže např. 

DUBY, G.: Věk katedrál: Umění s společnost 980-1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9 
nebo DAWSON, CH.: Zrození Evropy, Úvod do dějin Evropské jednoty. Praha : Vyšehrad, 1994. 

ISBN 80-7021-114-8. 
117 Kuthan, str. 97 
118 Neradová, str. 30 - 31 
119 V r. 1277, Soukupová, str. 182 
120

 R. 1278 
121 Soukupová, str. 184 
122 Votočková – Joachymová, str. 86 – 87 
123 Např. náhrobek Václavovy dcery Guty, Royt, str. 21 
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bohoslužbách
124

, byla po dlouhá léta zachovávána umělecká hodnota mauzolea 

v kostele sv. Salvátora.
125

 

2.5 Správní centrum 

Jak již víme z předchozího výkladu, klášter a všechny jeho doposud zmíněné 

funkce v průběhu 14. a zejména 15. století ztrácely na významu, až v důsledku 

husitských válek a následné špatné finanční situace v polovině 16. století klášterní 

komunita téměř zanikla. V této době se klášter dostává do držení podnikavých 

dominikánů a postupně tak získává zcela novou funkci správního centra, která 

rovněž znamenala definitivní zánik konventu menších bratří. 

Dominikánský převor Frederyk Borzikowsky nechal rozparcelovat pozemek 

poničeného mužského kláštera na stavbu nových domů, čímž získal četné nájemce i 

nové majitele, povinné klášteru ročním platem. Vyšel zřejmě ze starých privilegií 

ženského kláštera spravovat některé domy ve svém nejbližším okolí.
126

 I přes 

protesty svatojakubských minoritů vyrostla brzy na území bývalého kláštera nová 

samostatná čtvrť s jurisdikcí sv. Anežky
127

. Tedy enklávy, jejíž území nepodléhalo 

městskému právu a soudu. Obyvatelé jurisdikce byli poddanými představeného 

kláštera, který měl ve vztahu k těmto obyvatelům běžná vrchnostenská práva, 

včetně práva nižšího soudnictví. Území čtvrti a její jurisdikce se brzy rozšířilo až 

k vltavským břehům na jedné straně a dnešní Haštalské ulice na straně druhé. 

Směrem od východu na západ se pak jednalo o území mezi ulicemi Klášterní a U 

milosrdných, centrem čtvrti bylo náměstí neboli Plac v místech dnešní Anežské 

ulice. Obyvatelstvo jurisdikce tvořili jak řemeslníci a obchodníci, tak nádeníci, 

čeledíni a městská chudina, včetně mužů a žen nevalné pověsti, kteří se na území 

jurisdikce stahovali, aby unikli městskému právu. Na území někdejšího kláštera 

existoval také pivovar a sklářská huť.
128

 Díky inspekci, která na základě četných 

stížností pražanů na obyvatele a fungování jurisdikce sv. Anežky proběhla v roce 

1571, se dozvídáme o zkáze celého klášterního komplexu za dominikánské 

                                                
124 Zlacené nádoby, kříže, bohoslužebná roucha, vzácné knihy, bohatě zdobené relikviáře… 
125

 Soukupová, str. 158 
126 Soukupová, str. 217 
127 Tzv. postranní právo, pečeť viz příloha č. 6, Soukupová, str. 240 
128 Soukupová, str. 220 
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správy.
129

 I když postupně byla stavební i finanční situace klášterního komplexu 

stabilizována, v době dominikánské správy kláštera došlo v klášteře i jeho blízkém 

okolí k významným a nevratným změnám, které předznamenaly existenci a 

fungování kláštera v 17., 18. i 19. století. V průběhu 18. století docházelo 

k postupnému uvolňování vrchnostenských vztahů kláštera a v souvislosti se 

správními reformami tereziánské a josefínské doby Anežský klášter definitivně 

pozbyl svou správní funkci, i když pozůstatky přilehlé čtvrti Na Františku můžeme 

v okolí Anežského kláštera pozorovat do dnes. 

2.6 Centrum šíření kultu sv. Anežky a snahy o její svatořečení 

V době následující po dominikánském držení kláštera, sílí nová funkce kláštera 

jako centra kultu sv. Anežky, resp. centra snah o Anežčino svatořečení. 

První snahy o Anežčinu kanonizaci můžeme sledovat již ve 14. století
130

 i 

později, ovšem v polovině 17. století získalo úsilí klarisek, po návratu do 

zchátralého kláštera, pro jeho obyvatelky nový význam v podobě naděje na finanční 

pomoc, kterou by svatořečení zakladatelky mohlo přinést. Navíc oproti předchozím 

snahám mělo toto úsilí oporu v rekatolizační politice Habsburků. Předzvěst sílícího 

zájmu o přemyslovskou světici znamenal pokus arcibiskupa, a křížovnického 

velmistra, Antonína Bruse z Mohelnice z roku 1562 o obnovu kanonizačního 

procesu
131

 a zejména zájem jezuitů o oživení Anežské legendy a úcty. 

Hlavním cílem veškerých snah bylo nalezení Anežčiných ostatků, bez nichž 

nemohl být kanonizační proces úspěšný. Navíc v nepokojných dobách třicetileté 

války bylo vzpomínáno proroctví litoměřického probošta Papouška, který 

předpověděl, že klidné časy v Čechách nastanou teprve, až se najde Anežčino 

tělo.
132

 

                                                
129 Podrobně včetně fotokopie textu Dobrého zdání z roku 1571 Soukupová, str. 220 - 223 
130 Snahy Elišky Přeyslovny, podrobně např. KUBÍN, P. Anežka a Eliška Přemyslovny, in: Ars 

vivendi. Praha : Ústav Dějin Křesťanského Umění  KTF UK, 2006. ISBN 80-903600-9-2; snahy 

provinciála českých minoritů, abatyše a klarisek Anežského kláštera, více KUBÍN, P. Snaha 

minoritů a klarisek o kanonizaci Anežky Přemyslovny po smrti královny Elišky, in: Ars vivendi. 

Praha : Ústav Dějin Křesťanského Umění  KTF UK, 2006. ISBN 80-903600-9-2. 
131 Proces byl ukončen v roce 1480 v souvislosti se ztrátou Anežčiných ostatků. Více o Anežčiných 

ostatcích např. Vlček 
132 Např. Soukupová, str. 239 
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Popis hledání ostatků najdeme v Beckovského Poselkyni starých příběhův 

českých. Křížovník Beckovský píše
133

, že roku 1643 se v klášteře na místě kaple 

Panny Marie objevovala světla. Abatyše doufala, že by tam mohl být ukryt poklad a 

dala na tom místě hledat. Skutečně byla nalezena truhlice s ostatky, dřevěným 

křížkem a zbytky roucha, které vonělo. Sestry, které ostatky považovaly za ostatky 

Anežčiny, o vzácném nálezu uvědomily arcibiskupa Arnošta z Harrachu a událost 

vzbudila velký ohlas i v souvislosti se zmíněným Papouškovým proroctvím. 

Ostatky, o jejichž původci zřejmě existovaly pochybnosti, pak byly uschovány do 

truhličky, zapečetěny a více se o nich nehovoří. 

Ferdinand III., který byl o nálezu rovněž informován, přispěl na další pátrání, 

které vedlo k novému nálezu ostatků, avšak ani u těch si nikdo nebyl jist pravostí a 

o dalším postupu hledání nemáme zprávy. Podle popisu místa uložení ostatků 

popisovaného v Anežčině legendě tyto ostatky mohly být těmi správnými, bohužel 

však není známo, kam se poděly. 

Zvýšený zájem o Anežčinu osobu v 60. letech 17. století dokládá i osobní 

návštěva jezuity Bohuslava Balbína v klášteře a vytvoření jeho popisu, vydání 

staročeského překladu Anežčiny legendy a napsání dvou Anežčiných životopisů pro 

potřeby Bollandovy sbírky Acta sanctorum, vše s původem v okruhu Balbínových 

jezuitských kolegů.
134

 

Vrcholem snah o oficiální povolení úcty k Anežce, vycházejících přímo z jejího 

kláštera nebo v úzkém propojení s ním, je sepsání sedmi prosebných listin 

zaslaných do Říma v roce 1679. Tyto listiny požadovaly blahořečení Anežky, resp. 

povolení  úcty k ní v podobě církevních hodinek v celém řádu ve všech císařských 

zemích. Do iniciativy se jedním listem zapojil i Leopold I., dále abatyše pražských 

klarisek, křížovnický velmistr a další.
135

 Bohužel není známa odezva na tuto 

mohutnou akci, každopádně ke schválení požadavků nedošlo. Dále se klarisky 

věnovaly již pouze pěstování drobné úcty k zakladatelce v podobě podpory 

uměleckých děl věnovaných Anežce.
136

 

Postupný úpadek a zánik kláštera neměly vliv na úctu ke slavné Přemyslovně. 

Mnohaletým úsilím osob mimo tento klášter bylo 3. 12. 1874 konečně dosaženo 

                                                
133 BECKOVSKÝ, J. J. Poselkyně starých příběhův českých II./3. Praha 1880. Str. 313 - 317 
134

 Soukupová, str. 242 
135 Podrobně např. Vyskočil 
136 Např. osazení niky portálu severní klášterní brány sochou Anežky Přemyslovny s atributy světice 

v roce 1701. Viz příloha č. 7, Soukupová, str. 244 - 245 
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Anežčina blahoslavení a 12. 11. 1989 i svatořečení královské zakladatelky, na tom 

ovšem již zrušený klášter nemohl mít podíl. 

2.7 Chudinská čtvrť - inspirace umělců 

Po zrušení kláštera v roce 1782 jej o rok později zakoupil podnikatel Karel 

Kűhlwein, který jej (jak už bylo uvedeno výše) proměnil v chudinské nájemní byty. 

Z klášterních cel vznikly byty o jedné místnosti, do jejichž zdí byla proražena okna 

a komíny, větší klášterní prostory sloužily jako skladiště a dílny, zahrada pak pro 

uskladnění dříví a drobné kůlny. Tato i další pozdější přestavby trpěly mnohými 

stavebními a hygienickými závadami. Nejen naprostá většina bytů, ale i celá patra 

neměla vlastní sociální zařízení, přízemní byty bývaly zaplavovány vltavskou 

vodou, všude se šířily hniloba, zápach a špína.
137

 Není tedy divu, že lékař komise 

posuzující stav kláštera z roku 1882 Hynek Pelcl shledává hygienickou a zdravotní 

situaci klášterních obydlí zcela nevyhovující. Pelcl popisuje složitou směsici budov 

bez přístupu světla a vzduchu, domy nemající kanalizaci a nevhodné živnosti 

přinášející zápach a hluk provozované v blízkosti obydlí. Všímá si také přeplněnosti 

jednotlivých domů, jen v čp. 811 žilo ve sledovaném roce cca 400 lidí natěsnaných 

do miniaturních bytů. Takové podmínky samozřejmě nabízely vynikající prostředí 

pro šíření nejrůznějších chorob, a epidemie, byly v těchto místech takřka na denním 

pořádku.
138

 

Přesné statistické údaje o obyvatelstvu žijícím v místě bývalého kláštera a jeho 

nejbližšího okolí nemáme, ale máme je pro území Josefova, s nímž čtvrť Na 

Františku sousedila, a podle zachovaných popisů
139

 těchto území byly životní 

podmínky v obou částech srovnatelné. 

Na území Josefova v roce 1895 existovalo 25,8 % přelidněných bytů, tedy 

takových bytů, kde na jednu obyvatelnou a vytápěnou místnost připadali více než tři 

                                                
137 Soukupová, str. 267 
138

 Soukupová, str 269 
139 Předchozí popis srovnej např. s úryvkem článku z Národních listů ze dne 6. 1. 1883, BEČKOVÁ, 

K. Asanace – zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské, in Pražská asanace. Praha : Muzeum 

hl. m. Prahy, 1993. ISBN 80-85394-01-04. Str. 34 (dále Bečková [3]) 
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obyvatelé. Počet obyvatel na ha zastavěné plochy byl třikrát vyšší než průměr 

ostatních částí Prahy a úmrtnost byla v této části z celé Prahy daleko nejvyšší.
140

 

Tato situace, bizardní směsice místního obyvatelstva a středověký ráz místa 

přispívaly k neopakovatelné atmosféře Josefova a přilehlých částí, včetně prostoru 

Anežského kláštera. To co však bylo pro jedny alarmující stavební a sociální situací 

poškozující Prahu v očích zahraničních návštěvníků, pro druhé bylo 

nevyčerpatelným zdrojem inspirace k umělecké tvorbě. 

Z mnohých literátů, kteří se nechávali inspirovat zdejším prostředím ke své 

práci, jmenujme alespoň Karla Hynka Máchu, pro nějž se zdejší prostředí stalo 

předlohou pro povídku Marinka, Zikmunda Wintera, který si za hlavní dějiště 

historické povídky Rozina sebranec zvolil právě „Plac“ čtvrti Na Františku, dále 

Ignáce Hermanna, Josefa Teigeho, Franze Kavku či později Jaroslava Foglara 

s jeho tajemnými stínadly z Rychlých šípů. 

Možná méně známou spojitostí zbytků Anežského kláštera s kulturní a 

uměleckou scénou doby národního obrození je fakt, že v prostorách kláštera 

fungovalo také jedno z prvních českých ochotnických divadel, ve kterém hrála i 

pozdější manželka Josefa Kajetána Tyla, Magdaléna Forchheimová.
141

 

Chudé, leč inspirativní, prostředí někdejšího Anežčina kláštera dokázalo 

zaujmout i výtvarné umělce, jejichž malířské, ale i rané fotografické postřehy nám 

do dnešních dob alespoň částečně uchovaly vzhled a atmosféru jednoho mizejícího 

koutu Prahy. Mezi jinými vzpomeňme alespoň malbu Antonína Slavíčka
142

, 

akvarely Františka Chalupy a fotografie Jindřicha Ekerta
143

. 

2.8 Sídlo Národní galerie 

Je možné, že i tento vztah umělců 19. a počátku 20. století k Anežskému 

klášteru do určité míry podmínil umístění sbírek českého umění 19. století právě 

v budově Anežského kláštera. Autorem výstavy, výběru děl i instalace byl J. 

Kotalík. Zmíněná expozice byla první, kterou návštěvníkům Národní galerie 

                                                
140 WURZER, R. „Zákon Daný dne 11. 2. 1893, Čís. 22 ř. z., o vyvlastňování k úpravě asanačního 

obvodu královského hlavního města Prahy“ – Jeho význam pro obnovu měst, in: Pražská asanace. 

Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 1993. ISBN 80-85394-01-04. Str. 24 
141 Soukupová, str. 261 
142 Viz příloha č. 8, Soukupová, str. 268 
143 Viz přílohy č. 9 a 10, Soukupová, str. 265 a 266 
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nabídla roku 1980 v nově otevřeném zrekonstruovaném objektu
144

 a zůstala 

prakticky beze změny následujících dvacet let. 

Na sklonku 90. let začala být připravována nová expozice, v rámci níž měly být 

do budovy Anežského kláštera instalovány Středověké sbírky Národní galerie dříve 

umístěné v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě. Nová expozice „Středověké umění 

v Čechách a střední Evropa v letech 1200-1550“ byla otevřena v roce 2000 a její 

koncepce i provedení se vesměs u odborné veřejnosti setkaly s pozitivními 

reakcemi. Expozice představila české umění 13. – 16. století v kontextu 

středoevropského umění pozdního 15. a 16. století. 

Brzy po otevření se Anežským klášterem prohnala velká voda, která zvedla 

vlnu diskuzí o vhodnosti umístění nejcennější sbírky Národní galerie v zátopové 

oblasti. Diskuze sice po čase ztratily na síle, ovšem neutichly úplně a na podzim 

tohoto roku je plánován velký přesun sbírek Národní galerie, jehož součástí je i 

umístění středověké sbírky v nově otevřeném Salmovském paláci a návrat expozice 

českého umění 19. století do prostor Anežského kláštera. Otázkou je, zda se 

plánovaný přesun, který má mnoho odpůrců
145

, z finančních i organizačních důvodů 

nakonec opravdu uskuteční.
146

 

Názor na plánované změny můžeme mít jakýkoli, ale naštěstí pro využití 

kláštera v hodinách občanské výchovy není až tak důležité, jaké sbírky se 

v Anežském klášteře nacházejí, nýbrž to, že fungování Národní galerie v tomto 

objektu umožňuje prakticky kdykoli klášter navštívit, a po dohodě s lektorským 

oddělením využít k různorodým vzdělávacím aktivitám. 

Zajímavé je z našeho pohledu výrazné sepjetí Anežského kláštera s uměním 

a kulturou v průběhu celé jeho existence. Nejprve významná umělecká díla na půdě 

kláštera vznikala, později se klášter sám stal jakožto umělecký předmět (kulturně-

historická památka a současně živá součást životů jeho současníků a obyvatel) 

inspirací pro vznik mnohých uměleckých děl, aby byl nakonec tím, kdo nám 

intenzivně zprostředkovává setkání s různými druhy umění a památek minulosti. 

                                                
144 Viz níže 
145 Např. KOVÁČ, P. Jiří Fajt: Vedení Národní galerie chystá zločin na českou gotiku. 

In: Novinky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-3]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/kultura/274317-

jiri-fajt-vedeni-narodni-galerie-chysta-zlocin-na-ceskou-gotiku.html nebo. VETEŠKOVÁ, M. 

Ředitel NG chce stěhovat sbírky, odborníci i ministerstvo to kritizují. In:Rozhlas [online]. 2013 [cit. 

2013-05-3]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/1158058 
146 Podrobně k plánovaným změnám a jejich pozitivním i diskutabilním důsledkům VLNAS, V. 

Středověké umění v Čechách: dilema rodinného stříbra [online]. 2012 [cit. 2013-05-3]. Dostupné z 

www.proculture.cz/root/downloadfile.php?id=652 
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3 Význam Anežského kláštera jako kulturně historické památky 

(problematika obnovy klášterního komplexu) 

Přijetí Anežského kláštera jako cenného uměleckého díla, jako historicky i 

kulturně významného objektu, který je hoden té nejvyšší možné péče a ochrany, 

nebylo samozřejmé. Význam Anežského kláštera pro naše dějiny, kulturu a 

společnost byl v polovině 19. století ukryt hluboko ve zdech kláštera a historických 

pramenech, takže jej oko běžného pozorovatele přes nános času a chudinských 

domků nedokázalo prohlédnout. Jen hrstka vnímavých jedinců, začala postupně 

odkrývat vrstvy zapomnění a nepochopení a pomohla znovuobjevit hodnotu 

kláštera, včetně morální povinnosti zachovat jej pro budoucí generace. 

3.1 Památková obnova kláštera sv. Anežky 

Mezi dobou, kdy klášter, resp. zbytek klášterních budov proměněných 

v chudinské domy, stál na prahu svého konce a dobou, kdy se klášterní komplex stal 

chloubou Národní galerie, uběhlo zhruba sto let. Sto let usilovných záchranných 

snah jedněch, komplikovaných nezájmem, či osobními zájmy druhých. Před 

polovinou 19. století, kdy na jeho území existovalo veliké množství chudinských 

domků a bytů s alarmujícími životními a hygienickými podmínkami, byla historie 

kláštera z velké části zapomenuta a málokdo si uvědomoval, jakou historickou a 

památkovou cenu by komplex klášterních budov mohl představovat. 

Do této doby, přibližně v polovině 19. století, spadá vznik prvního odborného 

pojednání o Anežském klášteře. Jedná se o práci F. B. Mikovce otištěnou v časopisu 

Starožitnosti a památky země české.
147

 V podrobném dobovém popisu objektu se 

autor snažil o určení jednotlivých budov kláštera vzhledem k jejich původní funkci 

a o odhad jejich umělecké úrovně a kulturní hodnoty.  

Po Mikovcově práci následovaly další popisy kláštera, které nás mimo jiné 

informují o zcela nevyhovujícím stavebním a hygienickém stavu komplexu a 

zejména obydlí na jeho území, jak jsme se o něm již zmínili.
148

 Tento stav vedl až 

                                                
147 R. 1865 
148 Např. články Antonína Bauma uveřejňované v Květech v roce 1868 
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k záměru majitelů nemovitostí klášter zbourat, rozparcelovat pozemek a vystavět na 

něm nové moderní domy. 

Hrozící zánik kláštera podnítil diskuze o jeho historickém významu. Stav a 

památková hodnota byly několikrát přezkoumávány různými odbornými komisemi, 

které nakonec souhlasili s demolicí komplexu vyjma klášterních budov a některých 

cenných architektonických prvků, které měly být zachovány.
149

 Díky složitým 

vlastnickým poměrům i požadavkům odborné komise však k demolici nakonec 

nedošlo. 

Konkrétnější nebezpečí demolice se objevilo roku 1888 v podobě nově 

vypracovaného regulačního plánu Prahy, resp. plánu asanace části Starého Města a 

Josefova a výstavby nových moderních čtvrtí po vzoru velkých západních měst. 

Tento plán vycházel také ze zpráv lékařů a různých inspektorů a zahrnoval, mimo 

jiné, i úplné zbourání Anežského kláštera! Záměr pražských radních, podporovaný 

majiteli pozemků na dotčených územích, stavebními spekulanty a podnikateli, 

vyvolal ostrý nesouhlas v řadách odborníků i celé kulturní veřejnosti. Prudká reakce 

veřejnosti vedla k tomu, že v roce 1893 byl sice přijat asanační zákon, umožňující 

vyvlastňování nemovitostí na územích zahrnutých v plánu, zároveň však určoval, že 

je nutno brát ohled na historické památky nacházející se v dané oblasti.
150

 

Rozhodnutím městské rady vznikla tzv. Soupisná komise, jejímž úkolem bylo 

vytvořit úplný seznam ohrožených památek na území Prahy a odhad jejich hodnoty. 

Její dobrozdání o hodnotě sledovaných památek však nebyla pro městskou radu 

závazná a nemohla zvrátit sanační rozhodnutí. Zcela bez efektu ale její působení 

nezůstalo. Přispěním činnosti komise vznikla obsáhlá fotodokumentace a malířská 

zachycení rozsáhlých mizejících částí Prahy. Snahou komise také došlo k uchování 

různých cenných detailů z domů, které se před asanací nepodařilo zachránit. 

Reakcí na sanační plány byla rovněž zvýšená aktivita různých ochranářských 

spolků i individuální kroky výrazných osobností. Vilém Mrštík o Velikonocích roku 

1896 uveřejnil v Národních listech svůj manifest, později zvaný Velikonoční, pod 

který se podepsali mnozí umělci, architekti i politici, a kde se mimo jiné píše: 

„Praha není majetkem několika lidí, je majetkem nás všech a národ jediný v osobě 

každého jednotlivce má právo rozhodnouti nad jejími osudy.“ Mrštík zde zároveň 

                                                
149 Soukupová, str. 267-269 
150Wuryer, str. 25 
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burcuje národ, aby „mocným hlasem projevil svou vůli“.
151

 Ohlas manifestu byl 

ohromný a přiměl městskou radu, aby ustavila novou Uměleckou komisi složenou 

z významných architektů. Jejím cílem byla revize stavebních plánů na sanovaném 

území.
152

 Činnost komise však záhy narazila na neprolomitelnou opozici v městské 

radě a po zhruba roční práci členové komise na své posty rezignovali. 

Mezitím ve veřejném mínění čím dál více rezonuje požadavek zachování 

Anežského kláštera, vzniká žádost „za zachování kláštera bl. Anežky a kostela sv. 

Kříže“ a v roce 1892 vychází také první monografie o Anežském klášteře, na níž se 

podílel V. V. Tomek a J. Mocker.
153

 

Z našeho hlediska je jistě zajímavé Mockerovo zhodnocení významu kláštera po 

stránce historické i umělecké a zdůraznění mravní povinnosti obnovy kláštera a 

jeho zachování budoucím generacím.
154

 

V roce 1893 byla několika odborníky a nadšenci z řad kulturní veřejnosti 

ustavena Jednota pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Cílem jednoty bylo 

obnovit zchátralou památku připomínající slavné období českých dějin. Velkým 

úkolem jednoty bylo především sehnání finančních prostředků na odkup pozůstatků 

kláštera ze soukromých rukou, a také vypracování a prosazení koncepce obnovy a 

dostavby kláštera. Vznikající koncepce počítala se zachováním pouze kostelních 

budov a malé části budov klášterních, které měly být v duchu doznívajícího 

romantického purismu doplněny novými domy a detaily v neogotickém duchu a 

společně vytvořit úplně nový architektonický celek.
155

 Tato koncepce však narazila 

na nesouhlas vídeňské Centrální komise, která již v té době odvrhla zastaralý 

purismus, v důsledku čehož chtěla zachovat památku jako celek a pokud možno 

v původní podobě, takže roku 1900 vydala komise pouze povolení ke konzervaci 

stávajících budov, nikoli k jeho plánované dostavbě. Paradoxně právě zde můžeme 

sledovat počátek vlastní památkové obnovy kláštera.
156

 

                                                
151 BEČKOVÁ, K. Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapitolách, in Sto let Klubu Za starou 

Prahu 1900 – 2000. Praha : Klub Za starou Prahu, 2000. ISBN 80-902505-0-5. Str. 29 (dále 

Bečková [2]) 
152 Bečková [3], str. 44-45  
153 TOMEK, V. V.; MOCKER, J. Klášter blahoslavené Anežky v Praze. Praha, 1892. Německé 

vydání vyšlo ve Vídni již v roce 1891. 
154 Tamtéž, str. 16 
155 Návrh úpravy z pera architekta A. Cechnera, viz příloha č. 11. HYZLER, J. Společenské 

iniciativy ochrany památek v 19. Stol. in Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 – 2000. Praha : Klub 

Za starou Prahu, 2000. ISBN 80-902505-0-5. Str. 25. Blíže k činnosti Jednoty a koncepci obnovy 

Soukupová, str. 273-276 
156 Soukupová, str. 277 
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Během přípravných prací na konzervaci a obnovu budov došlo bohužel 

k četným ztrátám významným pro další poznání Anežského kláštera díky absenci 

archeologického výzkumu a provádění příslušné dokumentace při raných pracích 

zejména v kostele sv. Salvátora.  

První etapa obnovy probíhala až do roku 1914, kdy byla přerušena první 

světovou válkou a vyčerpáním peněžních prostředků jednoty. 

Období mezi světovými válkami přineslo mnoho studií i rozsáhlejších prací o 

Anežském klášteře, avšak s další etapou obnovy se započalo až v roce 1940, kdy se 

jednota dočkala finanční podpory ze strany státu, a bylo možno rozvinout 

rozsáhlejší výzkum, jehož součástí byl již i rozsáhlý výzkum archeologický, vedený 

I. Borkovským. Souběžně probíhal výzkum stavebně historický pod vedením O. 

Stefana a výzkum historický zajišťovaný J. Joachimovou. I přes obtížné válečné 

podmínky průzkum pokračoval až do roku 1942, v následujících letech byly zjištěné 

poznatky zpracovávány a v roce 1944 byl vytvořen projekt další obnovy kláštera, 

který poprvé skutečně pracoval s cílem obnovy kláštera jako intaktního celku. 

Obnova pokračovala od roku 1947 a opět se rozběhl architektonický průzkum i 

další výzkumné práce, tentokrát zaměřené především na pozůstatky mužského 

kláštera. Od roku 1953 převzal obnovu kláštera z rukou jednoty stát, resp. Státní 

ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. 

Roku 1963 se majitelem objektu stala Národní galerie v Praze (NG) a Anežský 

klášter byl začleněn do programu galerie na zpřístupnění fondů českého výtvarného 

umění. Na základě této skutečnosti byl vypracován nový projekt stavební obnovy, 

vycházející z potřeb galerijního objektu. Autory vítězného návrhu se stali Josef 

Hlavatý a Karel Kuncl. Jejich projekt, vedoucí k velkorysé rekonstrukci klášterního 

celku, řešil obnovu kláštera jako ucelené architektonické dílo s využitím soudobých 

výtvarných prostředků.
157

 Při obnově bylo počítáno s kombinací tradičních a 

moderních architektonických prvků, provedení i materiálů. První etapa závěrečné 

fáze obnovy započala v roce 1966 a opět byla doprovázena architektonickým 

výzkumem.  

Roku 1978 byl objekt zařazen mezi národní kulturní památky. 29. května 1980 

byla obnovená část kláštera slavnostně otevřena veřejnosti a zahrnovala expozice 

českého umění 19. století a českého uměleckého řemesla. 

                                                
157 Podrobně o výtvarné stránce projektu, Soukupová, str. 289 
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V letech 1980 – 1985 probíhala druhá etapa závěrečné obnovy věnovaná 

sakrálním objektům kláštera, včetně přemyslovských hrobů z bývalého 

přemyslovského mauzolea. Touto etapou se v podstatě skončila památková obnova 

kláštera a posléze docházelo již jen k dílčím úpravám a udržovacím pracím. 

Velký zásah pro klášter znamenaly povodně roku 2002, kdy byl klášter zaplaven 

do výšky dvou metrů. Povodeň sice, jak už bylo uvedeno výše, rozvířila diskuze o 

vhodnosti umístění nejvzácnějších starých sbírek Národní galerie v zátopovém 

pásmu, ale nakonec byl klášter obnoven do podoby před povodní, včetně umístění 

expozice. V rámci této obnovy proběhly však jen nejnutnější opravy, takže větší 

rekonstrukce kláštera bude dříve, či později nutná. Klášterní objekty budou 

potřebovat zejména nové střechy, protože ty současné jsou v havarijním stavu, a 

také modernizaci zastarávajícího technického vybavení galerie. Bohužel se zatím 

nedostává finančních prostředků k uskutečnění potřebných oprav.
158

 

3.2 Anežský klášter -  nositel kulturně historických hodnot 

V předchozích kapitolách jsme byli svědky zajímavé historie Anežského 

kláštera, jeho slavných i méně slavných období a komplikované obnovy. Seznámili 

jsme se alespoň ve stručnosti s nejrůznějšími funkcemi, které klášter ve své 

minulosti plnil, i s výsledky aktivit obyvatel kláštera a jeho vkladem do „fondu“ 

kulturního dědictví našeho národa. 

Z uvedeného rozboru je patrné, že klášter byl vždy (někdy vědomě a cíleně, 

jindy neplánovaně a mimoděk) nositelem a zprostředkovatelem vysokých hodnot 

nejrůznějšího charakteru pro své současníky, a s odstupem času i jejich potomky, až 

do dnešních dnů. 

V době Anežčině byly na půdě kláštera pěstovány především hodnoty 

křesťanství nejbližší a nejvlastnější, totiž víra, naděje a láska. O Anežčině pevné 

víře a příkladném křesťanském životě, kterými inspirovala celé své okolí, i širší 

křesťanské společenství své doby i dob dalších, se zde nemůžeme rozepisovat, ale 

můžeme se s nimi seznámit z Anežčiny legendy
159

 i ohlasů, které budila v tehdejší 

                                                
158 Viz Vlnas 
159 Viz Vyskočil 
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Evropě
160

. O naději, se kterou se k Anežce a jejímu klášteru mnozí obraceli 

v dobách společenských i osobních krizí, by se toho rovněž mohlo napsat mnoho.
161

 

Nejlepším příkladem pěstování lásky k bližnímu je pak samozřejmě založení 

špitálu, s jehož významem pro tehdejší Prahu a její nejslabší jsme se již seznámili.  

Že jde o hodnoty, které ani zbaveny svého křesťanského kontextu, nepřichází o 

svůj kulturně-společenský význam a jsou i v dnešní době vysoce aktuální, snad není 

nutné zdůrazňovat. Zvláště uvědomíme-li si, že právě tyto hodnoty stály u kolébky 

většiny uměleckých a literárních děl vzniklých na půdě kláštera a byly tím, co 

ovlivnilo fungování a podobu kláštera, včetně jeho ceněné architektonické stránky. 

Právě pěstování dobově vysoce ceněných mravních hodnot, činilo klášter silným a 

významným. Ve chvíli, kdy dochází k dalekosáhlým náboženským a společenským 

změnám nastupujícího novověku, přinášejícím oslabení tradičních středověkých 

hodnot, slábne a upadá i význam Anežského kláštera. Ovšem jeho odkaz, a odkaz 

jeho zakladatelky, zůstává v povědomí následujících generací, aby se v době 

největšího ohrožení kláštera stal základem jeho další existence. Uvědomění si 

památkové hodnoty Anežčina kláštera s sebou nese uvědomění si právě těchto 

starých kulturně náboženských a kulturně historických hodnot spjatých s Anežským 

klášterem od jeho počátků.  

Pokud se vydáme cestou objevování kulturně historického, resp. památkového 

významu Anežčina kláštera, zjistíme, že nám může nabídnout mnohé inspirativní 

momenty pro náš život i pro výuku našich žáků. 

V prvé řadě nám může poskytnout cenné informace a poznatky o životě, 

myšlení, náboženství a kultuře dob minulých, ale také o přístupu našich předků ke 

kulturnímu dědictví a jeho limitech, stejně jako o limitech našich vlastních. Dále 

umožnit nám zážitek ze setkání s výjimečným památkovým prostorem v konfrontaci 

s představou zániku této velké kulturně historické hodnoty. 

Může nám alespoň zčásti zprostředkovat zkušenost, že aktivní přístup ke světu 

kolem nás se vyplácí, a může přinést konkrétní pozitivní výsledek v podobě 

záchrany nám důležité hodnoty. Rovněž nás může poučit o chybách, kterým 

bychom se při této snaze měli vyvarovat. Konkrétní kroky v oblasti ochrany jeho 

památkové hodnoty v souvislosti s vědomím jeho kulturně historického významu 

                                                
160

 Korespondence se sv. Klárou a s papežem, brzká úcta a rozvoj jejího kultu, podrobně viz např. 

Votočková-Joachimová nebo Polc 
161 Období Braniborské správy, Eliška Přemyslovna… podrobně např. Kybal, Kubín, Votočková-

Joachimová a další 
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nás mohou přivést k diskuzi o kulturně historických hodnotách vůbec, včetně 

smyslu a způsobu jejich ochrany. 

Šíře a význam hodnot, které nám Anežský klášter může zprostředkovat, včetně 

těch kulturně historických, je, jak vyplývá z předchozího textu, neobyčejná. Zde se 

však nadále zabývejme především hodnotami památkovými, resp. hodnotami 

kulturně historického dědictví, a možnostmi jejich osvojování žáky v hodinách 

občanské výchovy. Poté, co byla celá problematika v předchozích kapitolách snad 

dostatečně představena, lze dále tyto možnosti více specifikovat a vytvořit 

konkrétní návrh cílů a činností žáků k jejich naplňování. 
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4 Využití Anežského kláštera jako kulturně historické památky 

v hodinách Občanské výchovy (nástin didaktického využití 

práce) 

Než se zaměříme na navrhování cílů a aktivit do hodin občanské výchovy, 

pojďme si ještě jednou shrnout, která témata, otázky a problémy může Anežský 

klášter jako kulturně historická památka v hodinách občanské výchovy navozovat. 

Na příkladu Anežského kláštera si (se) mohou žáci: 

1) vytvořit povědomí o tom, co je kulturně historická památka a jak se liší od 

památek jiného druhu (zejména památek osobních), 

2) přiblížit, co nebo kdo rozhoduje o tom, že něco je a něco není památkou 

v různých rovinách chápání pojmu památka (v rovině právní, morální, 

osobní), 

3) přiblížit, jak památka, resp. životní prostředí a jeho kvality ovlivňují 

kvalitu života lidí a proč jsou pro nás a náš život památky důležité, 

4) ukázat, jak se může měnit přístup k památkám a jejich ochraně a co tyto 

změny ovlivňuje – v rovině celospolečenské (doba, politická situace a 

zájmy), institucionální (mezinárodní instituce, stát, státní instituce, obec, 

nestátní organizace), ekonomické a právní (zákony, majetkové vztahy, 

finanční možnosti) i osobní (výchova, vzdělání, hodnotová orientace, vkus 

cit), 

5) zamyslet nad tím, co vede jedny k tomu, aby o památky pečovali a jiné 

k nezájmu o ně, nebo dokonce k jejich ničení, 

6) seznámit s tím, kdo a jak má o památky pečovat, i kde lze získávat 

prostředky na tuto péči, 

7) seznámit s prací Národního památkového ústavu a jeho hlavními úkoly, 

8) uvědomit, že řešení konkrétních problémů, které může ochrana památek a 

zlepšování životního prostředí přinášet, nemusí být vždy jednoznačná, 

výběr těch nejlepších jednoduchý, a proto je třeba hledat kompromisy ve 

všech sporných otázkách, které může památková péče přinášet 

(zachovávat minulost, nebo otevírat možnosti pro budoucnost; nechat 

památky, jak jsou, nebo dostavovat a navracet do „původní“ podoby, a 

pokud dostavovat, činit tak přísným napodobováním minulosti, nebo 
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propojovat s možnostmi a uměním současnosti; upřednostňovat při 

ochraně památek jejich užitek, nebo památkovou hodnotu…), 

9) uvědomit, co oni osobně mohou udělat pro památky ve svém okolí a jejich 

ochranu a konečně na základě všech zkušeností, vědomostí, dovedností a 

hodnot osvojených, rozvíjených a zprostředkovaných při nejrůznějších 

aktivitách za využití Anežského kláštera se: 

10) zamyslet nad svým okolím, navrhnout a pokusit se prosadit konkrétní 

kroky k jeho zlepšení směrem k uchování kulturního dědictví místa a 

celkového zkvalitnění tohoto prostředí. 

Jak můžeme vidět z uvedeného shrnutí, témat, která lze navodit při návštěvě 

Anežského kláštera je celá řada a jistě není možné je v rámci hodin občanské 

výchovy zcela vyčerpat, není to ani nutné a myslím, že ani vhodné. Příliš obsáhlé a 

podrobné zabývání se danou problematikou není možné z časových důvodů, ale 

hlavně by mohlo mít na žáky a jejich přístup k památkám a kulturnímu dědictví 

spíše negativní vliv, jednoduše bychom je mohli „otrávit“. 

Naším cílem je žáky pro téma památek a jejich ochrany nadchnout, otevřít jim 

ho, zprostředkovat leckdy první osobnější vztah k památce a „zasít“ tak, pokud 

možno v co nejranějším věku, „semínko“ zájmu o kulturní dědictví a jeho ochranu, 

abychom nadále tento zájem, potažmo vztah rozvíjeli a posilovali, co nejvíce to 

bude možné. Navržená témata většinou se sebou navzájem úzce souvisejí, a je proto 

pravděpodobné, že se stejně jednotlivých problémů budeme při vlastní práci s dětmi 

průběžně dotýkat, protože prostě vyplynou z konkrétní vzdělávací situace. Pokud se 

nám podaří žáky v 6. případně 7. třídě zaujmout pro danou problematiku, můžeme 

ve vyšších ročnících navázat složitějšími a dlouhodobými úkoly. 

Stejně jako žádný žák (ani učitel) není stejný, tak i každá žákovská skupina je 

jiná, inklinuje k jiným druhům činností, fungují tam jiná pravidla a vztahy, a je 

proto nemožné vytvářet nějaký univerzální návod, jak přistoupit k uvedeným 

tématům a jaké činnosti žákům nabídnout. 

Nelze ani vytvořit přesný a obecně platný seznam cílů, které je třeba při práci 

sledovat a naplňovat. Každý učitel, koncipující své hodiny občanské výchovy si 

musí vytvořit vlastní cíle pro danou skupinu žáků, vycházející ze znalosti této 

skupiny i jednotlivých žáků a jejich možností, a připravit vhodné aktivity 

k naplňování stanovených cílů a přizpůsobené právě možnostem, potřebám a 

zájmům žáků. 
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To však nic nemění na mé snaze vytvořit návrh jakéhosi modelového „balíčku“ 

aktivit, který by mohl učitelům posloužit jako inspirace k vlastním nápadům a 

činnostem. Aby však měly mnou navrhované aktivity nějaké pevné zakotvení a 

nebyly pouze prázdným výčtem jednotlivých činností, pojďme si nyní přeci jen 

vytknout několik cílů, které by mohly být jádrem tohoto návrhu. 

4.1 Památka v procesu pedagogického plánování (stanovení 

vyučovacích cílů při využití památky v hodinách občanské 

výchovy) 

Chystáme-li se stanovit dílčí výukové cíle, musíme mít při jejich promýšlení a 

formulaci na paměti několik podstatných faktorů, které mají vliv nejen na kvalitu 

cíle, ale potažmo i na výsledek vzdělávacího procesu. Promyšlený a vhodně 

stanovený výukový cíl, totiž do velké míry podmiňuje jednotlivé složky 

vzdělávacího procesu – ovlivňuje výběr učiva, metod i způsobů řízení výuky, 

vyhodnocení podmínek vyučování i výběr konkrétních učebních činností žáků, 

následně ověřování výsledků učení i jejich hodnocení. 

Výukový cíl můžeme definovat jako „ujasněný zamýšlený výsledek učební 

činnosti, ke kterému učitel společně se žáky směřuje“.
162

 Tato definice zní sice 

jednoduše, ale právě ujasnění zamýšleného výsledku není vůbec jednoduché, 

protože ve výuce nejde jen o zprostředkování určitého učiva, ale také o rozvoj 

myšlení, dovedností, hodnot, postojů a názorů žáka. Proto se musíme při 

promýšlení konkrétních cílů v prvé řadě ptát: „Jakých změn mají žáci dosáhnout, 

v čem se rozšíří a prohloubí jejich vědomosti, jaké dovednosti mají získat, jaké 

logické způsoby jejich myšlení budou především rozvíjeny, jak se budou utvářet 

hodnotící soudy žáků, jejich mravní vlastnosti a postoje?“
163

 

Odpovědí na tyto otázky by nám měl být cíl, který bude komplexní (bude 

obsahovat pokud možno složky kognitivní, psychomotorickou i afektivní), dále 

bude konkrétní (pro určitého žáka a z hlediska žáka) a termínovaný. 

                                                
162 ŠVEC, V., FILOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno : MU v Brně, 

2003. ISBN 80-210-2698-7. Str. 22 
163 Tamtéž, str. 23 
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Aby cíl nebyl pouze prázdnou formou, musí být rovněž kontrolovatelný (tedy 

formulovaný na základě pozorovatelné činnosti žáka) a samozřejmě přiměřený, 

resp. realizovatelný. 

Nakonec je třeba mít na paměti, že v oblasti kognitivního rozvoje žáka 

rozlišujeme několik stupňů dosažené úrovně (dle Bloomovy taxonomie)
164

 – 

zapamatování, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení – a při promýšlení 

cílů je třeba směřovat k vyšším stupňům kognitivních cílů. Přiřazená aktivní slovesa 

nám pak pomohou formulovat cíle z hlediska žákova výkonu a tedy i zajistit výše 

zmíněnou kontrolovatelnost cílů. 

Při vědomí všech výše zmíněných podmínek si nyní formulujme některé 

vhodné výukové cíle, na základě nichž lze navrhnout činnosti do hodin občanské 

výchovy spojených s návštěvou Anežského kláštera: 

1) Žák vysvětlí, co je kulturně historická památka a na uvedených příkladech 

ji odliší od památky osobní, toto rozlišení zdůvodní. 

2) Žák vyjmenuje alespoň tři subjekty pečující o památky v České republice 

a posoudí možnosti a meze jejich památkové péče. 

3) Žák na příkladu Anežského kláštera uvede alespoň čtyři faktory 

ovlivňující památkový význam památky a připraví vhodný „propagační 

materiál“ zdůrazňující význam památky založený na uvedených 

faktorech. 

4) Žák zhodnotí význam památek a kulturního dědictví pro něj, pro jeho 

obec a pro společnost, zaujme postoj k jeho ochraně, včetně negace této 

ochrany v podobě devastace kulturního dědictví. 

5) Žák pojmenuje konkrétní problém v oblasti ochrany kulturního dědictví ze 

svého okolí, navrhne a prodiskutuje možnosti jeho řešení a s podporou 

učitele se aktivně zasazuje o jeho prosazení. 

Než nám takto specifikované výukové cíle vytvoří rámec pro koncipování 

jednotlivých činností do hodin občanské výchovy v další části práce, povšimněme si 

důležité skutečnosti. Uvedené formulace cílů, jak jsou uvedeny výše, mohou být 

platné při výuce v šestém ročníku, ale i v ročníku devátém. Všech těchto cílů je 

možno dosáhnout (na věku a schopnostem přiměřené úrovni) i s žáky poměrně 

malými. Lišit se samozřejmě bude úroveň jednotlivých výstupů a jejich provedení i 

                                                
164 Viz např. Švec, str. 27 nebo MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole. 

Brno : Paido, 2008. ISBN 971-80-7315-175-1. Str. 30 - 31 
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úroveň formulace myšlenek. Z hlediska učitele bude různá zvolená obtížnost úkolů, 

náročnost pomůcek a materiálů, se kterými budou žáci pracovat, podrobnost učiva, 

formy práce, a našli bychom jistě ještě mnoho jiných dílčích odlišností, ale 

podstatného je možno dosáhnout s dětmi různých ročníků druhého stupně základní 

školy, včetně těch nejmladších. 

Dokonce i pátý jmenovaný cíl (žák pojmenuje konkrétní problém v oblasti 

ochrany kulturního dědictví ze svého okolí, navrhne a prodiskutuje možnosti jeho 

řešení a s podporou učitele se aktivně zasazuje o jeho prosazení), který je zřejmě 

nejkomplexnějším z uvedených cílů a zároveň nejnáročnějším na čas i provedení, je 

dosažitelný s žáky šestého ročníku. Vše záleží na přiměřenosti zvoleného problému 

věku žáků. 

Jako příklad si uveďme problém s trávou a křovím zarůstající naučnou stezkou 

či kapličkou v blízkosti školy či obce nebo v případě městských dětí například 

problém s hromaděním odpadků na zajímavém místě v jejich městské části 

z důvodu absence či nedostatečného vyvážení košů. To všechno, a našli bychom 

jistě ještě další vhodné příklady, jsou problémy, které dokážou děti za pomoci 

učitele řešit, a ve většině dobře spravovaných obcí či městských částí se podobná 

aktivita jistě setká s oceněním i podporou. 

Nyní se ale vraťme ke všem uvedeným cílům a zaměřme se na to, jakým 

způsobem je můžeme před, při a po návštěvě Anežského kláštera naplňovat. Jako 

poslední poznámku, bych ráda upozornila čtenáře, že nepůjde o detailní přípravu 

konkrétní hodiny či hodin občanské výchovy, nýbrž seznam nabízených činností, 

návrhů aktivit, vhodných k naplňování stanovených cílů. 

4.2 Návrh konkrétních činností 

Před samotnou návštěvou Anežského kláštera, na samém počátku práce 

s tématem památek a památkové péče, by bylo vhodné vyzvat děti, aby se 

zamyslely nad tím, co mají doma, ve své rodině, nejcennějšího. Ne nejdražšího, ale 

toho, čeho si doma nejvíce váží, o co by určitě nikdy nechtěli přijít (např. babiččiny 

svatební fotografie či suvenýr dovezený z krásného rodinného výletu…). Požádat 

je, aby, po dohodě s rodiči!, takovou věc přinesly na jeden den do školy, nebo ji 
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alespoň vyfotografovaly, nakreslily, prostě zařídily, abychom se s ní všichni mohli 

seznámit. 

Na hodině pak požádáme děti, aby nám památku v krátkosti představily a řekly, 

proč je pro ně a jejich rodinu tak důležitá. Důvody můžeme v heslech napsat na 

tabuli. Samozřejmě se může stát, že někdo úkol nesplní a památku nedonese nebo 

nám ji nebude chtít představit, pak bychom to měli respektovat, vyjádřit politování, 

ale více se tím nezabývat. K obojímu může mít dítě osobní či rodinné důvody a 

v případě prostého opomenutí se stejně nejvíc „vytrestá“ samo, protože se nebude 

moci kamarádům „pochlubit“ se svou památkou, navíc je třeba mít na mysli, že se 

jedná o činnost motivující děti pro velké téma, a nebylo by moudré dítě hned na 

počátku odradit zbytečným rozebíráním zapomenutého úkolu. 

Ve chvíli, kdy si představíme cenné předměty a seznámíme s důvody jejich 

„cennosti“, vyzveme děti, aby vybraly, které důvody se často opakují. Pak se 

zeptáme, jakou znají nejvýznamnější památku v naší obci nebo zemi a vybídneme 

děti, ať posoudí, které z uvedených důvodů (znaků) našich památek by bylo možné 

vztáhnout i na uvedenou kulturní památku. Je pravděpodobné, že mnohé osobní 

důvody (je to staré, je to hezké, máme to rádi, něco nebo někoho nám to 

připomíná…) se budou hodit i na zvolenou kulturní památku. 

V tomto bodě se zeptáme dětí, zda je možné, aby se i jejich památka stala 

takovou významnou památkou celospolečenskou? Proč ano, proč ne? Načež 

otevřeme diskuzi, na jejímž závěru bychom se měli všichni shodnout, jestli je mezi 

našimi památkami nějaká, která by se měla nebo mohla stát kulturní památkou. Pro 

tyto účely můžeme (a bylo by to vhodné zejména ve vyšších ročnících) děti 

seznámit se znaky, které kulturní památce přisuzuje zákon o památkové péči, tak 

jak bylo uvedeno výše.
165

 Nakonec shrneme, jaké faktory rozhodují o tom, že 

nějaká věc je kulturní památkou a jiná není a seznámíme děti s tím, že místo příští 

hodiny si uděláme exkurzi a půjdeme se na jednu „opravdovou“ kulturní a velmi 

významnou památku podívat, konkrétně vyrazíme do Anežského kláštera. 

Zde by bylo vhodné dopředu se dohodnout s učiteli jiných předmětů, blízkých 

našemu tématu (dějepis, výtvarná výchova, český jazyk…), nechtějí-li se na exkurzi 

podílet a spojit několik hodin do společného projektu, případně bychom měli jiným 

způsobem zařídit, abychom mohli v klášteře strávit více času než jednu vyučovací 

                                                
165

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, viz zde str. 13 



64 

hodinu. Dopředu je také nutné kontaktovat příslušné lektorské oddělení Národní 

galerie a dohodnout, nejlépe při osobní návštěvě kláštera, přesné podmínky našeho 

pobytu a aktivit v něm (kam nám umožní přístup, kde budeme moci v klidu 

pracovat na připravených činnostech, zkrátka dojednat bezpečnostní, technické a 

organizační podmínky výuky v klášteře). 

Na začátku návštěvy, po příchodu do kláštera a zahájení samotné výuky, 

zadáme dětem první úkol, kterým bude krátká prohlídka kláštera. Nepůjde o běžnou 

návštěvnickou prohlídku, orientovanou na vnímání klášterní expozice. Úkolem dětí 

bude seznámit se s klášterem, jeho vzhledem, atmosférou, všímat si detailů, kterých 

si ještě nikdo nevšiml, jako by byli například návštěvníci z jiné planety, kteří vůbec 

nevědí, že jde o významnou památku a vzácné obrazy, dokonce ani památky a 

obrazy neznají, protože na jejich planetě nic takového nemají. V klášteře se 

„návštěvníci“ ocitli omylem a proto netuší, k čemu slouží, ale když už jsou tady 

využijí zdejší pobyt k poznání kláštera, tak aby mohli po návratu na svou planetu 

popsat co nejpřesněji, s čím se tu setkali, co je tu nejvíce zaujalo, co se jim nejvíce 

líbilo. Zdůvodnit, proč by bylo skvělé mít na jejich planetě taky takovou budovu, a 

jaká by musela být, aby si jí také všichni vážili a starali se o ni, i když se v ní, jak je 

zřejmé, nedá bydlet, ani nic vyrábět… 

Taková prohlídka nemusí zabrat mnoho času a dokonce nemusí zahrnout, ani 

všechny prostory kláštera. Jde vlastně o takovou procházku klášterem, kdy se děti 

svým způsobem a dětskýma očima (čili očima nezkušeného „návštěvníka“) 

zorientují v komplexu kláštera, „nasají“ jeho atmosféru a získají první zkušenost 

s památkou na základě dojmů, které na ně dělá. 

Podmínky organizace této prohlídky závisí do velké míry na věku a charakteru 

dětské skupiny, na předchozí dohodě s lektorským oddělením a vymezením jasných 

pravidel pohybu a chování dětí. Pokud se nám podaří zajistit volnější pohyb dětí 

v klášteře, a z vlastních zkušeností, vím, že je to možné i u menších dětí, bude 

taková prohlídka kláštera, čili „vědecké mimozemské pozorování“, pro děti 

mnohem zajímavější a přínosnější než společná prohlídka (samozřejmě pokud jsou 

děti schopny samostatně pracovat bez přímého dohledu učitele). 

Po ukončení prohlídky, kterou je samozřejmě nutné časově a organizačně 

vymezit, může přijít na řadu „hlášení návštěvníků po návratu na domovskou 

planetu“, čili komunikační kruh, v němž nás i spolužáky děti seznámí s tím, co je 

podle jejich názoru na klášteře nejzajímavější, co na ně udělalo největší dojem, a 
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proč si myslí, že ho pozemšťané považují za kulturní památku? Po takto (či 

podobně) provedené reflexi a následné přestávce, můžeme navázat sérií činností, 

jejichž jádrem bude vlastně situační učení s prvky dramatizace. 

Děti již vědí, že je dnes klášter považován za významnou kulturně historickou 

památku, a možná i tuší, proč tomu tak je. Ale bylo tomu tak vždy? Tato otázka 

bude děti provázet v dalších minutách společné práce a bude východiskem pro další 

skupinovou činnost. 

Jako odpověď na tuto otázku můžeme dětem přečíst úryvek článku z Národních 

listů ze 6. 1. 1883 (v mírné úpravě): „Nechceme radit občanu, aby se odvážil do 

labyrintu starých černých ulic, pokrytých staletou špínou, domů polorozbořených 

nebo ztlučených z mnohdy až deseti dílů, z nichž téměř každý se datuje z jiného 

staletí – i varujeme každého, pustit se do uliček, v nichž těžký, olověný vzduch se 

dá krájet.“
 166

 Uvedený úryvek je vhodné doplnit ukázkou fotografie a obrázku 

ukazující stav kláštera na konci 19. století
167

 a popisem stavu chudinských domů Na 

Františku, tak jak byl uveden výše v části o chudinské čtvrti jako inspiraci 

umělců
168

. Pomocí krátkého výkladu seznámíme děti s dobovou situací kolem 

kláštera a jeho ochrany a společně s dětmi můžeme pomocí vhodných otázek přijít 

na to, proč byl klášter v uvedeném stavu a které společenské síly měly na daný stav 

největší vliv. 

Po této přípravě můžeme děti rozdělit do skupinek, ve kterých si vylosují 

konkrétní situaci, jak se mohla odehrávat kolem diskuzí o další existenci kláštera, 

včetně popisu rolí a cílů jednotlivých postav - například radní rozhodující o dalším 

osudu kláštera, architekt, snící o moderním městě plném nových a krásných domů, 

umělec, poukazující na fakt, že stará zástavba je také svým způsobem krásná, i když 

není moderní a má i jiné hodnoty, které ji činí významnou, stavitel, doufající, že 

stavbou na nově uprázdněných pozemcích vydělá mnoho peněz. Další vhodnou 

skupinkou může být lékař, provádějící kontrolu diskutovaného území a jeho 

zástavby, chudí obyvatelé klášterních domků se svými strastmi a majitel (nebo 

majitelé) těchto domů se svými zájmy. 

Je možné vytvořit různé kombinace postav a jejich zájmů, přizpůsobené našim 

potřebám a možnostem dětí. Samozřejmě je nutné, přizpůsobit věku a schopnostem 

                                                
166 V přesném znění úryvek dostupný Bečková [3], str. 34 
167 Viz přílohy č. 8 a 10 
168 Viz zde str. 47 
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dětí konkrétní popis a komplikovanost postav i námětů jejich rolí. Lišit se může 

také míra „návodnosti“ uvedených charakteristik a další parametry zadání, podle 

naší znalosti žákovské skupiny, tedy míry její schopnosti samostatné práce při 

podobných tvůrčích činnostech a zkušeností s podobnými aktivitami založenými na 

metodě dramatizace a hraní rolí. 

Pro zajištění větší autentičnosti a lepšího prožitku z role, je dobré předem si 

zajistit jednoduché rekvizity (klobouk, šátek, „listiny“…) a promyslet vhodné místo 

poskytující dostatečný a klidný prostor pro realizaci scének. Takovým vhodným 

prostorem, může být například rozlehlá klášterní zahrada, kde děti nic nebude 

limitovat v provádění jejich nápadů. 

Poté, co děti připraví a přehrají jednotlivé scénky, je třeba provést reflexi 

aktivity. Její součástí by mělo být 1) zhodnocení jednání postav a odhadnutí jejich 

motivů, 2) konstatování skutečného výsledku diskuzí v podobě záchrany a obnovy 

kláštera a odhad důvodů tohoto výsledku a 3) reflexe toho, jak se asi jednotliví 

účastníci museli cítit v průběhu diskuzí i na základě výsledku jejich sporů. 

Na závěr by bylo vhodné aktualizovat problém záchrany Anežského kláštera a 

vztáhnout jej na nějaký dnešní problém podobného rázu z okolí dětí, života školy či 

obce. Jako vklad do diskuze o tomto problému, zejména u starších dětí, je možno 

využít výše citovaného úryvku z pera Viléma Mrštíka: „Praha není majetkem 

několika lidí, je majetkem nás všech a národ jediný v osobě každého jednotlivce má 

právo rozhodnouti nad jejími osudy.“
169

 Přičemž uvedený úryvek můžeme využít 

pro zobecnění problematiky ochrany památek a definování míry osobní 

odpovědnosti každého jedince za stav našeho kulturního dědictví. 

Další navržená hodina věnovaná tématu památek přímo v Anežském klášteře se 

zaměří na to, co ovlivnilo obecné a posléze i právní přijetí kláštera jako kulturní 

památky, resp. co vše může mít vliv na to, že se nějaká věc stane kulturní památkou 

a jak k tomu může přispět veřejnost a veřejné mínění. 

Navrhuji dát dětem plánek Anežského kláštera, který můžeme získat 

z lektorského oddělení, a do plánku zakreslit body označující jakési „informační 

koutky“. Tedy místa, na která uložíme kartu s informacemi o klášteře a jeho historii 

se zaměřením na funkce, které klášter v minulosti plnil a plní, tak jak jsme tyto 

                                                
169

 Bečková [2], str. 29 
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funkce popsali výše v kapitole 2. Způsob zpracování karet a jejich obsažnost 

samozřejmě závisí na věku, schopnostech a zájmech dětí, i přístupu učitele. 

Můžeme zvolit stručné a jasné informace, nebo připravit obsáhlejší vyprávění, 

případně důležité informace zašifrovat či schovat do hádanky, připojit 

k jednotlivým kartám ukázky výsledků činnosti provozovaných v klášteře, případně 

ilustrací jednotlivých funkcí. Je možné nechat děti přečíst si texty a vytvořit si 

samostatné poznámky, připravit pracovní list s otázkami postihující důležité 

poznatky nebo například připravit „luštěnky“, k jejichž vyřešení musí děti použít 

informace z karet. 

Jak vidíme, nabízí se nám celá řada možností a je jen na učiteli, pro které z nich 

se rozhodne. Jediné, co by bylo vhodné respektovat vždy (tam, kde je to možné), je 

jistá souvztažnost s bodem, ve kterém se karta nachází vzhledem k jí popisované 

funkci. Někde není úplně možné souvislosti využít, protože část kláštera, které se 

karta týká, již neexistuje, nebo na toto místo není umožněn přístup. Ale například 

pro kartu o ženském klášteře, přemyslovském mauzoleu, chudinských bytech i další 

karty to možné je, tak bychom této možnosti měli využít k co největší podpoře 

názornosti a autentičnosti. 

Poté, co děti získají potřebné informace, samostatně posoudí, které z funkcí 

kláštera měly zřejmě největší vliv na to, že se klášter stal kulturní památkou, nebyl 

zbourán ani výrazně přestavěn a zachoval se nám tak až do dnešních dnů. 

Z vybraných funkcí, historických momentů a významných děl pak mohou děti 

vytvořit informační brožuru, reklamní leták, propagační spot nebo jiný výstup, 

kterým by bylo možné podpořit snahy o záchranu kláštera, kdyby se rázem ocitli na 

konci předminulého století, případně byli vyzváni „návštěvníky z jiné planety“, aby 

jim vysvětlili, proč je třeba o klášter pečovat a chovat jej jako památku. 

Následně lze uspořádat prezentaci výtvorů a můžeme nechat lektora v roli 

neústupného radního (případně celou „radu“) na základě těchto prezentací a 

argumentace dětí hlasovat pro nebo proti zachování kláštera, či o vynaložení 

finančního příspěvku na jeho záchranu a obnovu. 

V závěru by mohl lektor (případně učitel) děti stručně informovat o tom, kdo se 

dnes stará o Anežský klášter jakožto památku v památkové péči, jakým způsobem 

probíhá péče, co zejména se při této péči sleduje a kde jsou získávány prostředky na 

její ochranu a provoz. 
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Na úplný konec ještě nesmíme zapomenout na krátké shrnutí prováděných 

činností a získaných poznatků a naši i žákovskou reflexi exkurze do kláštera. 

Všechny načerpané zkušenosti, získané informace a zejména zaujetí tématem, 

které snad návštěva kláštera vyvolá, bychom měli hned využít k dalšímu rozvíjení a 

završení tématu v podobě aplikace získaných vědomostí a dovedností. 

Rozvíjet můžeme téma hned v hodině následující po exkurzi. Tentokrát si děti 

zahrají na památkáře. Vědí již, a my jim to znovu připomeneme, že péči o památky 

v České republice má na starosti Národní památkový ústav, ale je třeba si ještě 

trochu jeho činnost přiblížit. Učitel se může s dětmi vydat k památce nacházející se 

v nejbližším okolí školy (například ke kostelu stojícímu v obci), tam se děti rozdělí 

do skupin, čili „sekcí“ památkového ústavu a rozdělí si úkoly ke zmapování 

památky. Jedni se pokusí zjistit stáří památky a stavební sloh, v němž byla 

postavena, či přestavěna. Druzí vytvoří nákres památky, včetně jejího půdorysu. 

Třetí skupina vytvoří popis vnějšího vzhledu památky, čtvrtá pak pokud je to možné 

vnitřního vzhledu a vybavení památky. Pátá skupina zkusí objevit všechny 

nedostatky na stavu památky a navrhne potřebné opravy. Šestá se pokusí zjistit, kdo 

je vlastníkem památky, kdo o ní pečuje, kde bere finanční zdroje a jestli jsou tyto 

zdroje dostatečné a porovná zjištěné informace se zněním vybraných pasáží 

památkového zákona. 

Rozdělení do skupin může být dobrovolné na základě představení jednotlivých 

„sekcí“ a jejich úkolů. Pro větší opravdovost hry, můžeme vytvořit názvy 

jednotlivých odborů a děti si mohou zvolit jejich vedoucí. Pro některé úkoly bude 

nutné předem připravit materiály, k získávání potřebných informací (například 

obrázky staveb v různých stavebních slozích, k určování stylu naší památky), 

samozřejmě budou nutné i zápisníky a psací potřeby. Vhodné je kontaktovat 

předem správce objektu a domluvit jeho přítomnost při „výzkumu“, aby ho děti 

mohly „vyzpovídat“ v otázce vlastnictví a financování památky. 

Na závěr může proběhnout „porada“ k prezentaci výsledků „výzkumu“ a jeho 

zhodnocení. Ve škole pak můžeme vytvořit informační panel o místní památce a 

jejím stavu, který můžeme předat i vlastníkovi památky, starostovi nebo jiným 

zainteresovaným osobám či institucím. 

Samozřejmě můžeme navázat i konkrétními aktivitami směřujícímu ke zlepšení 

stavu památky, případně si mohou děti vytyčit jiný, méně náročný, úkol ve snaze 

zkultivovat okolní prostředí, jak jsme o tom hovořili již v části o cílech. Děti mohou 
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vymyslet různé návrhy k uskutečnění svého záměru, prodiskutovat je, vybrat 

nejlepší návrh, stanovit konkrétní cíle, rozdělit úkoly k jejich dosažení, kontaktovat 

příslušné instituce, informovat veřejnost, zainteresovat ji do problému… A takto 

bychom mohli pokračovat ještě dlouho ve výčtu dalších možností. Další nápady 

však necháme na učitelích, kteří se s tématem rozhodnou pracovat. 

Poslední aktivitou, kterou si dovolím navrhnout je uzavření celého tématu 

vytvořením krátkých dětských úvah na téma: „Co by se stalo, kdyby… neexistovaly 

památky?“ (Možné je samozřejmě i jiné zakončení otázky.) 

Myšlenky mohou děti sepsat, nakreslit, formulovat ústně. Z jejich vět či 

obrázků pak můžeme společně vytvořit koláž a vystavit ji na významném místě ve 

škole. Hudebně, či pohybově nadané kolektivy se mohou pokusit z textů sestavit 

text písně (např. rapové), vytvořit hudební či pohybový doprovod. Ústní formulace 

je možné nahrát na video a vytvořit z nich spot, který lze třeba umístit na 

internetové stránky školy, případně mohou děti vytvořit vlastní stránky o 

památkách, jejichž součástí bude tento spot i další výstupy dlouhodobé práce. Do 

těchto i dalších činností je samozřejmě možné zapojit i učitele jiných předmětů a 

využít mezipředmětových vazeb tématu.  

Z navržených hodin a aktivit je patrné, že v případě využití památek v hodinách 

občanské výchovy jde vždy o neobyčejně bohaté, tvůrčí a zajímavé téma, které 

bohužel nemá dostatek prostoru k úplnému využití při běžné výuce, ale doufám, že 

jsem zde poskytla alespoň několik funkčních námětů, vhodných když ne k úplnému, 

tak třeba k dílčímu využití při výuce tématu památek a památkové péče v hodinách 

občanské výchovy a k naplňování jejích cílů. 
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Závěry 

Ve své práci jsem se pokusila zhodnotit význam Anežského kláštera jako 

kulturně historické památky a naznačit možnosti jeho využití v hodinách občanské 

výchovy, protože jsem přesvědčena, jak jsem uvedla již v úvodu této práce, že 

kulturní prostředí jako součást životního prostředí člověka je klíčové pro utváření a 

kultivaci naší osobnosti a rozvoj naší společnosti, stejně jako kultivace a rozvoj 

aktivní občanské společnosti jsou klíčové pro ochranu památek. 

Souvislost Anežského kláštera a tématu památkové péče v hodinách občanské 

výchovy jsem zvolila, protože klášter samotný prošel složitým historickým a 

památkovým vývojem a mohla jsem na něm dobře ukázat, jak se utváří přístup 

k památkám obecně a co tento přístup formuje. Tedy přiblížit, že „památkový 

význam“ není jen vzdálený abstraktní pojem, ale do určité míry je výsledkem 

společenské dohody a veřejného mínění. Jako takový je ovlivnitelný naším vlastním 

přístupem k památkám a jejich ochraně, včetně aktivních kroků činěných v této 

oblasti. 

V práci jsem se pokusila představit téma památek, památkové péče a jeho 

využitelnosti v hodinách občanské výchovy, zprostředkovat jejím učitelům co 

nejkvalitnější teoretický základ ve všech dotýkajících se oblastech, a vytvořit tak 

podmínky pro vlastní práci s památkou v hodinách občanské výchovy. 

Téma je připraveno pro využití konkrétní památky, tedy Anežského kláštera, 

který je dne mého názoru památkou dostatečně významnou a zajímavou, aby 

dokázal žáky motivovat pro téma památek a památkové péče. Zároveň jsem se 

v práci snažila poskytnout široce pojatý odborný základ v oblasti památkové 

problematiky, památkové péče a jejich místa ve vzdělávací koncepci i praxi tak, aby 

práce byla přínosná i při využití jiné památky dle výběru učitele. 

Cílem práce bylo ukázat, jak bohatá témata může jedna konkrétní památka, 

zastoupená Anežským klášterem, přinést do hodin občanské výchovy. Jak s jejím 

využitím můžeme všestranně rozvíjet žáky, jejich klíčové kompetence i jejich vztah 

k památkám, potažmo k jejich životnímu prostředí. 

Uvedeného záměru se mi snad podařilo dosáhnout, když jsem konkretizovala 

několik témat, která nám práce s Anežským klášterem jako kulturně historickou 

památkou může v hodinách občanské výchovy otevřít, vytyčila pět základních 

výukových cílů, kterých je možno v rámci navozených témat dosáhnout a vytvořila 
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obsáhlý návrh činností, vhodných k dosažení vytčených cílů i dalšímu 

mnohostrannému rozvoji žáků. 

Co se ukázalo jako vysoce náročné, bylo zpracování a propojení všech 

sledovaných rovin tématu v konzistentní celek, který zachová přiměřenou míru 

podrobnosti odborného a informačního základu práce, obsahovou vyváženost a 

přehlednost uspořádání jednotlivých témat a zároveň dokáže postihnout a 

zprostředkovat hlavní myšlenky práce a jejich návaznost.  

K didaktické části práce bych chtěla poznamenat, že mým cílem nebylo 

koncipovat přesný návod pro učitele občanské výchovy, ale spíše připravit určité 

náměty, které je třeba v praxi přizpůsobit konkrétním podmínkám. Proto nečekám, 

že veškeré navržené postupy budou bezvýhradně aplikovatelné a přenositelné. Je na 

učitelích, aby tento didaktický návrh uvedli v praxi a posoudili jeho přínos pro 

vlastní práci. 

Sama budu považovat práci za přínosnou, pokud alespoň usnadní přenesení 

dané problematiky do praxe a napomůže jejímu co možná největšímu zastoupení 

v hodinách občanské výchovy, kterých je platnou součástí, protože naprosto 

souhlasím s tezí, že: „Národ bez památek je národem bez dějin, bez vlasti. Národ 

bez památek nemá dostatek občanů, kteří by naplňovali jednotlivé ctnosti, které 

prýští z lásky k vlasti.“
170

 

Pokud bychom měli trochu modernizovat uvedenou tezi, můžeme ji 

parafrázovat jako varování před nezájmem o kulturní dědictví. Občané, kteří nejeví 

zájem o své kulturní dědictví, které je součástí jejich životů a identity, nikdy 

nebudou aktivně pečovat ani o jiné hodnoty, důležité pro fungující demokratický 

stát a vyspělou občanskou společnost, tento nezájem může vést k degeneraci 

společnosti i státu a může se stát i jejich zhoubou.  

Tímto varováním bych ráda uzavřela svou práci a doufám, že přispěje 

k prohloubení vědomí potřebnosti výchovy a vzdělávání žáků v oblasti památek a 

památkové péče a napomůže zprostředkování tohoto obsáhlého tématu do praxe 

výuky občanské výchovy na našich základních školách například využitím tak 

významné kulturně historické památky jakou je Anežský klášter. 

 

                                                
170 Franz Theodor Kugler, pruský historik umění, pol. 19. stol. Nejedlý, str. 32 
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