
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014           Bc.  Jana Budáková  



Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Katedra pedagogiky 

 

 

Studijní obor: Pedagogika 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 
Bc.  Jana Budáková 

 

 

Pojetí školy 1. stupně v reformních snahách ČSR v období 1. republiky 

 

The conception of the primary school in the reform tendency  

of the Czechoslovak Republic in the period of the 1st republic 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

2014     Vedoucí práce: doc. PhDr. Růžena Váňová, Csc. 

      



Poděkování 
 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala paní docentce PhDr. Růženě Váňové, Csc. za otevření 

cesty k dějinám pedagogiky při jejích poutavých a vždy zajímavých přednáškách, které nikdy 

nebyly nudným monologem, ale jako studenti jsme pokaždé dostali také dostatečný prostor 

k diskusi a vyjádření se k daným tématům. Děkuji také za možnost seznámení se se 

zajímavou odbornou literaturou, ke které nás paní docentka směřovala, a která nebyla jen 

prázdným čtením bez obsahu, ale naopak nepřeberným zdrojem inspirací a informací k další 

pedagogické praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení 
 

 

Tímto prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma „Pojetí školy 1. stupně v reformních 

snahách ČSR v období 1. republiky“ vypracovala samostatně a řádně jsem citovala všechny 

použité prameny a literaturu. Práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k 

získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Radonicích dne 23. 6. 2014    Podpis______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
 

Pojetí školy 1. stupně v reformních snahách ČSR v období 1. republiky 

 

 

Diplomová práce má pomoci zmapovat vývoj školství v českých zemích, a to s důrazem na 

pojetí školy 1. stupně, v období první republiky. Práce srovnává prvorepublikové školství se 

situací v současném školství a školském systému, který se neustále potýká s různými 

reformními snahami. Snad tato práce přispěje k lepší orientaci ve školském reformním hnutí 

v prvorepublikovém období a přinese užitečné podněty k zamyšlení se nad současným stavem 

v pedagogické a vzdělávací oblasti v naší republice z pohledu učitelky z praxe. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

The conception of the primary school in the reform tendendency of the 

Czechoslovak Republic in the period of the 1st republic 

 

 

This dissertation should help to make a summary in the czech educational system, primarily at 

the primary school, in the period of the 1st republic. It compares the 1st republic educational 

system with todays situation in this topic during permanent reformatory efforts. I hope this 

dissertation will help for better orientation in the school reformatory movement in the period 

of the 1st republic and it will bring some useful food for thought about the contemporary 

situation in the pedagogical and educational field from the point of view of teacher. 
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1 Úvod 

 

Již devátým rokem pracuji jako učitelka na jedné venkovské základní škole. Práce mě 

velmi baví. Pracuji s dětmi od 1. až po 9. ročník a jelikož mým studijním oborem je 

pedagogika, vybrala jsem si jako téma své diplomové práce oblast, která úzce souvisí s mým 

dnešním povoláním. Práce pojednává o pojetí školy prvního stupně, a to v období první 

republiky s ohledem na reformní snahy, které v té době probíhaly. V průběhu mé praxe se 

téměř každý den vyskytne situace, která je pro mě nějakým způsobem nová a už dávno se 

člověk ponaučil z toho, že není na škodu čerpat podněty a ponaučení z minulosti. Díky studiu 

oboru pedagogiky i díky své práci jsem měla možnost setkat se se specifickou literaturou, 

která je nepřeberným zdrojem inspirací v mém dalším působení ve školství a v mé 

pedagogické činnosti.  

 

Tato diplomová práce má pomoci zmapovat vývoj školství v českých zemích, a to 

s důrazem na pojetí školy 1. stupně, v období první republiky a srovnání se školou 1. stupně 

na pozadí současného školství a školského systému, který se od doby „sametové revoluce“ 

neustále potýká s různými reformními snahami. Tyto snahy bohužel však ne vždy vycházejí 

z aktuálních potřeb našeho současného školství a školského systému, ale řídí se spíše 

momentální politickou situací bez ohledu na skutečné potřeby resortu, což vede k tomu, že ani 

za 25 let, kdy přišla tak zvaná „svoboda“ při „sametové revoluci“, nebyla stanovena žádná 

odpovídající koncepce a hlavně se nikde neobjevila žádná zpětná vazba ani zhodnocení 

koncepcí, které se snažili jednotliví úředníci při svém působení na Ministerstvu školství 

prosazovat. Snad přispěje tato práce k lepší orientaci ve školském reformním hnutí 

v prvorepublikovém období a přinese podněty k zamyšlení, co bychom dnes mohli zlepšit a 

jak dělat svou pedagogickou práci jinak a lépe. 
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2 Vývoj školství v českých zemích v období od konce 18. století 

do konce 1. světové války 

 

Konec 18. století byl v českých zemích stále výrazně ovlivněn vládou Habsburků, kdy se 

české země staly součástí centralizované rakouské monarchie. V roce 1740, po smrti císaře 

Karla VI., se na základě tzv. pragmatické sankce stala nástupkyní a císařovnou jeho dcera 

Marie Terezie, která vydržela u vlády čtyřicet let. Vládla s podporou svého manžela, císaře 

Františka Štěpána Lotrinského. Po jeho smrti (1765) vládla Marie Terezie s pomocí svého 

syna, císaře Josefa II., který se ujal vlády po smrti své matky v letech 1780-1790 a prosadil 

zásadní reformy společnosti (josefinismus). Marie Terezie, která byla zbožnou katoličkou, si 

velmi silně uvědomovala nutnost modernizace státu. Modernizace však byla možná pouze při 

absolutní suverenitě rakouského panovníka. V té době se aparátem centralizované reformy 

stala státní byrokracie, která byla nezbytným nástrojem k provádění zamýšlených 

osvícenských opatření.
1
 Tereziánská reforma byla rozhodujícím mezníkem ve vývoji českého 

počátečního školství ze 70. let 18. století. Do té doby elementární školy v českých zemích 

existovaly pouze ojediněle a byly zakládány především některými církvemi. S počátky 

národního obrození a snahou o vybudování české národní školy docházelo k orientaci na 

odkaz Komenského a jeho pojetí počáteční školy.
2
  

 

 

2.1 Odkaz J. A. Komenského 

 

„Pojetím cíle výchovy („pravý člověk“, který je povinen zdokonalovat sebe i ostatní), 

základními výchovnými principy (demokratizace, humanismus), přesvědčení o nezbytnosti 

vzdělání a úctou k mateřskému jazyku navázal Komenský na myšlenkový odkaz husitství a 

Jednoty bratrské.“ (Váňová, 1986, s. 7)  

                                                 
1
 Kasper, T., Kasperová, D.:  Dějiny pedagogiky. Grada, Praha 2008. ISBN 978-80-247-2429-4 

2
 Váňová, R.: Vývoj počátečního školství v českých zemích. SPN, Praha 1986 
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Komenský byl přesvědčen, že poznání nedokonalosti může vést ke snaze, aby tyto lidské 

nedostatky byly napravovány. Vykresluje lidské životní vady, ale jeho cílem není hlásání 

bezútěšnosti, nýbrž ukazuje současníkům zrcadlo, aby se zastavili, přestali chybovat a 

připravovali se na lepší svět tak, jak vidí svůj cíl křesťanství v příštím, věčném životě, 

v něhož Komenský pevně věřil. Nelze opomenout vývoj pedagogických názorů 

Komenského. Když byl spolu s několika dalšími evangelickými kazateli vypovězen na 

základě královských ediktů z celých Čech a Moravy, skrýval se s několika z nich v českých 

horách blízko labských pramenů u pana barona Jiřího Sádovského ze Sloupna. Tento baron 

svěřil své tři syny na vychování Janu Stadiovi, jednomu z evangelických kazatelů, který se 

zde skrýval spolu s Komenským. Tento kazatel požádal Komenského o sepsání jakýchsi 

pravidel lepší metody výchovy. Zde se Komenskému úplnou náhodou dostala do rukou 

z Německa přinesená Didaktika Eliáše Bodina, která se mu stala impulzem k sepsání 

podobné práce v českém jazyku. Spolu se svými církevními bratry, kteří ho v jeho práci 

velmi podporovali, se shodli na tom, že je potřeba pomoci především mládeži, a to co 

nejrychlejším zřízením škol a opatřením pro ně, aby se co nejlépe podařilo napravit 

osvojování věd, ctnosti a zbožnosti. V roce 1628 byl Komenský nucen opustit Česko a 

uchýlil se do Lešna v Polsku, kde se začal živit jako učitel. Díky této pedagogické praxi 

dostal nový impulz k přepracování všech svých didaktických prací, které rozšířil a pevněji 

ukotvil – výslednou práci zamýšlel nazvat Veliká didaktika čili umění učiti všechny všemu. 

Předpokládal, že se mu brzy podaří navrátit do vlasti, což se však bohužel nestalo.
3
  

 

Pro vysvětlení Komenského odkazu je nutno z obsahu Didaktiky vyzdvihnout několik 

kapitol. Jedním z nejdůležitějších pilířů ve vzdělávání, které Komenský zmiňuje, je 

prohlášení, že školy mají přijímat všechnu mládež bez ohledu na stav, na sociální postavení. 

Nárok na vzdělávání mají dle něj všechny děti. Už v této myšlence můžeme sledovat budoucí 

podněty k Příhodově jednotné škole. Podle Komenského se všichni lidé narodili lidmi a mají 

právo se naučit užitečně a důstojně prožít svůj život a k tomu jim má dopomoci vzdělání. 

Dále by se dle Komenského všichni měli připravovat k povinnostem budoucího povolání. 

                                                 
3
 Hendrich, J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Vydavatelstvo družstevní práce, Praha 1941 
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Komenský také zmiňuje v jistém slova smyslu, dnes tolik zdůrazňovanou a všemi směry 

probíranou, integraci. „A nelze nalézti člověka tak nenadaného, aby mu vzdělání nepřineslo 

vůbec žádného zlepšení; neboť jako děravá nádoba, často vymývaná, třebas neudrží žádné 

vody, přece jest čistší a stává se jasnější: tak i tupí a hloupí, třebas pranic neprospívali ve 

vědění, přece budou zjemněni ve svých mravních, aby uměli poslouchati veřejného úřadu a 

služebníků církve. Nicméně je známo ze zkušenosti, že někteří lidé, ač byli od přírody ku 

podivu zdlouhaví, přece došli takového vzdělání, že předstihli i lidi nadané; tak pravdivě 

pronesl básník slova: Všecko přemáhá nezdolná práce. Ba dokonce, jako někdo má od dětství 

znamenité zdraví tělesné, potom neduživí a hubne; naproti tomu jiný má v mládí tělíčko 

churavé, potom však zesílí a vyroste v junáka: právě tak jest u duševní síly.“ (Hendrich, 1941, 

str. 87) Komenský je rovněž zastáncem vzdělání pro obě pohlaví. Vzdělání u žen zdůvodňuje 

následnou lepší péčí o rodinu a hospodářství.
4
 „Řekl-li by někdo: Co z toho bude, stanou-li se 

řemeslníci, sedláci, nosiči a dokonce i ženy vzdělanými?, tu potom odpovídám: Vzejde z toho 

to, že každý bude míti potom dosti řádné látky k myšlení, toužení, snažení a konání, až se toto 

všeobecné vzdělání mládeže náležitým způsobem ustanoví. Za druhé, že všichni budou 

věděti, čím mají říditi všecko jednání a toužení života, mezi kterými mezemi mají se bráti a 

kterým způsobem má každý hájiti své místo. Mimoto všichni se budou těšiti, i při námahách a 

pracích, uvažováním o slovech a skutcích božích; a hojnou četbou bible a jiných dobrých knih 

se uvarují zahálky, která je nebezpečná tělu i krvi. A abych to řekl krátce, naučí se Boha 

všude viděti, všude chváliti, všude milovati, a tak lépe tráviti strastiplný život vezdejší a 

očekávati s větší touhou a nadějí život věčný.“ (Hendrich, 1941, str. 89-90) 

      

Velmi významné místo ve škole má dle Komenského také kázeň. Nemá se však vynutit 

křikem a tělesnými tresty, nýbrž pozorností a bedlivostí učitelů. Učení kázni nemá být 

důsledkem toho, že někdo zhřešil, ale naopak jakousi prevencí před případnými budoucími 

prohřešky. Trestat bychom neměli za studium a vědomosti, ale pouze za chování.  Učitel by 

měl svým žákům předkládat vzdělání v takové podobě, aby pro samotné žáky toto bylo 

lákadlem pro mysl. Pokud se tak neděje, je to dle Komenského vinou učitele a nikoliv žáka.  

Jinými slovy bychom tedy neměli jako učitelé trestat žáky za to, že jsme je svým výkladem 

                                                 
4
 Hendrich, J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Vydavatelstvo družstevní práce, Praha 1941 
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nezaujali. Přísnější kázně se má užívat pouze u těch, kteří se proviní proti společenským 

mravům.
5
 

 

Komenský také stanovil řadu didaktických principů – jde o výchovu rozumovou, 

estetickou, jazykovou, mravní, náboženskou, pracovní a zabývá se rovněž otázkami školské 

organizace. Didaktika, kterou dokončil Komenský v roce 1632, se později stala součástí 

široce pojatého programu na reformu české národní výchovy nazvaného Ráj český aneb Ráj 

církve. Projekt Ráje českého však Komenský nedokončil. Roku 1638 však byla dokončena 

latinská verze Didaktica magna – Didaktika velká, ve které, jak jsem zmínila již výše, 

přepracoval a rozšířil některé své dřívější texty a úvahy.
6
 Dalším důležitým Komenského 

poznatkem je zmínka o vyučovacím jazyce. Děti, které vstupují do škol, mají být nejprve 

vzdělávány v mateřském jazyce, teprve později může nastoupit latina.  

 

Toto je v dnešní době také velmi diskutované téma, avšak s ohledem na výuku cizího 

jazyka nikoliv vzdělávání v tomto jazyce jako takové. Vzhledem ke stylu výuky, která nyní na 

školách probíhá tak, že školy mají k dispozici tzv. disponibilní hodiny a je pouze na ředitelích 

škol, jak s těmito hodinami naloží, je spousta škol, které výuku cizího jazyka zařadily již od 

prvního ročníku. Děti se jazyk učí pouze formou básniček, písniček a her. Ve velké většině se 

na tyto hodiny velmi těší a baví je to. Zde můžeme říci, že výuka formou hry funguje téměř 

dokonale. Otázkou je, zda to je nebo není příliš brzy? Spousta dětí však přichází poprvé do 

kontaktu s cizím jazykem již v předškolním věku, kdy probíhají různé kurzy, které jsou 

v současné době mezi rodiči velmi oblíbené a děti tak ve škole pouze přirozeně naváží na to, 

co znají. Jak Zepper, tak Alsted ve svých dílech zmiňují výuku cizího jazyka pro nadanější 

děti, u kterých je předpoklad dalšího studia. Vyučování v mateřštině pak má být především 

pro děvčata a hochy, kteří se hodlají dále věnovat řemeslům.
7
 Toto Komenský vyvrací a nelíbí 

se mu diferenciace v tak raném věku, jelikož kolem šestého roku věku ještě dítě nejeví 

dostatečné duševní schopnosti ani osobní náklonnost. „A nerodí se pouze děti boháčů, 

                                                 
5
 Hendrich, J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Vydavatelstvo družstevní práce, Praha 1941 

6
 Váňová, R.: Vývoj počátečního školství v českých zemích. SPN, Praha 1986.  

7
 Hendrich, J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Vydavatelstvo družstevní práce, Praha 1941 
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šlechticů a úředníků k podobným hodnostem, aby pouze jim byla přístupna latinská škola a 

ostatní aby byli odmítáni jakoby bez naděje. Vítr věje, kam chce, a nezačíná vždy váti v určitý 

čas.“ (Hendrich, 1941, s. 94) Učení cizímu jazyku dříve, než dítě ovládne ten mateřský je 

přirovnáváno k učení se jízdě na koni dříve, než se naučíme chodit. Nelze naučit řečnit 

někoho, kdo neumí mluvit, říká také Cicero. Pokud tedy shrneme všechny poznatky a podněty 

v počátečním vzdělávání, mělo by být „účelem a cílem školy obecné, aby všecka mládež mezi 

šestým a dvanáctým (nebo třináctým) rokem věku naučila se tomu, čeho potřebuje po celý 

život.“ (Hendrich, 1941, s. 95)  

 

Velkým oříškem se Komenskému jeví konzervatismus, který je zakořeněný mezi lidmi a 

z něj pramenící nechuť cokoliv měnit a reformovat. Ubíjí jej, že lidé dávají přednost 

navyklým způsobům před lepšími.
8
 

 

 

2.2  Počáteční vzdělávání dle J. A. Komenského 

 

V této kapitole také nelze nezmínit Informatorium školy mateřské, které zodpoví mnohé 

otázky týkající se prvního vzdělávání. Najdeme zde mnoho užitečných rad, jak děti připravit 

na první vstup do školy, nezastrašovat je, nýbrž motivovat a probudit v nich touhu po vědění a 

vzdělání. Vytvořit jim podmínky, aby se mohly přirozeně rozvíjet a tento rozvoj dále 

podněcoval jejich další chuť se vzdělávat. Komenského Informatorium, ale i jeho další díla 

jsou natolik nadčasová, že z nich můžeme čerpat také v současnosti.  

 

Již ve své době Komenský vyzývá k tomu, aby se rodiče, poručníci či pěstouni vyvarovali 

zastrašování dětí školou. Mnohdy se tomu děje i v současnosti a ve většině případů to pramení 

z nezvládání výchovy dětí ze strany dospělých, kteří se pak slepě domnívají, že škola je 

místem, které napraví všechny výchovné chyby, které rodina způsobí. Komenský poukazuje 

na nutnost děti motivovat a odměňovat ne jen za dobré výsledky, ale také za snahu a dobrý 

                                                 
8
 Hendrich, J.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů. Vydavatelstvo družstevní práce, Praha 1941 
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přístup ke školním povinnostem. V Informatoriu školy mateřské můžeme také velmi dobře 

vysledovat, jaký dává důraz na dnes tolik zmiňovanou spolupráci mezi vyučujícím a rodiči. 

Což je jeden z prvních důležitých kroků v počátcích vzdělávání každého dítěte. 

 

Již od samého počátku své pedagogické činnosti se Komenský zabýval počáteční školou, 

kterou řeší v kontextu celé školské soustavy. Školu, a to i školu počáteční, pojímá jako 

prostředek pro realizaci výchovného cíle, kterým je vzdělaný, mravný a zbožný člověk.
9
 

„Z Komenského úvah o počáteční škole jsou cenné zejména tyto myšlenky: 1. Počáteční škola 

je součástí jednotného školského systému. Vzdělání, jehož se zde dětem dostává, navazuje na 

vzdělání v rodině a vytváří předpoklady pro rozvíjení na vyšších stupních školské soustavy. 2. 

Tato škola je určena veškeré populaci. Mají ji navštěvovat všechny děti bez rozdílu původu, 

sociálního postavení, národnosti, pohlaví. 3. Počáteční škola je škola vyučující mateřským 

jazykem dětí. 4. Tato škola poskytuje základy všeobecného vzdělání, které jsou na vyšších 

stupních rozvíjeny a prohlubovány. 5. Počáteční škola má být dětem potěšením a hrou – 

místem samostatných činností. Některé Komenského didaktické a organizační principy byly 

uplatněny při zřizování elementárního školství v Evropě v 18. století (princip hromadného 

vyučování, šestiletá školní docházka, organizace školního roku apod.)“ (Váňová, 1986, s. 32) 

 

 

2.3  Reforma školství za Marie Terezie 

 

     Po skončení třicetileté války byla země velmi zbídačená a pozvolna se vzpamatovávala 

z válečných šrámů. Rekatolizace zintenzivnila výchovnou činnost jezuitského řádu, která 

měla záměry protireformační a odnárodňující. To se mezi lidem moc veliké oblibě netěšilo, 

ale naopak činnost piaristů (Řád chudobných řeholních kleriků, který se čtvrtým slibem 

zavazoval k výchově mládeže) byla přijímána velice kladně, a to především v oblasti 

elementárního školství, jelikož se uskutečňovala v mateřském jazyce. Obecně však byly české 

školy v té době v úpadku. Většina českých knih byla zničena, venkovské školy téměř zanikly 

                                                 
9
 Váňová, R.: Vývoj počátečního školství v českých zemích. SPN, Praha 1986. 
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a lidé ztráceli zájem o vzdělání. Podmínky pro rozvoj školství v Čechách vznikly až o několik 

desítek let později v souvislosti s tím, jak se rozvíjela výroba, a byly zakládány manufaktury. 

To vyvolalo tlak na vznik škol, které by připravovaly pracovní sílu. Roku 1765 byl vydán 

patent, který přikazoval šlechtě a všem královským městům zřizovat přádelnické školy. Do 

těchto škol byli nejprve posíláni poddaní z okolí, později i děti. Cílem bylo naučit děti 

manuálním dovednostem. Neučilo se zde číst ani psát. Poddaný lid byl téměř negramotný, což 

samozřejmě brzdilo ekonomický rozvoj.
10

 

 

     Jak jsem však již zmínila výše, Marie Terezie byla velmi pokrokovou panovnicí a 

uvědomovala si souvislosti mezi vzdělaností lidu a prosperitou státu. Školu také prohlásila za 

politicum, což v překladu znamená věc státu. Objevily se zde snahy o úplnou sekularizaci 

školství (zbavit jej církevního vlivu). Všechny návrhy, které se zde objevily, se však 

shodovaly v tom, že je potřeba se nejprve věnovat nejnižšímu školství, aby se rozšířila 

všeobecná gramotnost.
11

  

 

     V roce 1773 byl zrušen jezuitský řád a jeho majetek přešel do tzv. studijního fondu, což 

následně znamenalo přísun finančních prostředků na reformu školství. Panovnice pozvala 

roku 1774 opata Johanna Ignáce Felbigera, aby pomohl reformovat rakouské školství. 

Felbiger tedy vypracoval Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální 

školy ve všech císařských dědičných zemích. Ten byl poté Marií Terezií vyhlášen 6. 12. 

1774. Řád předepisoval vzdělávací povinnost pro děti ve věku od šesti do dvanácti let obou 

pohlaví, jejichž rodiče neměli dostatek finančních prostředků pro domácího učitele. Přijetím 

školního řádu měly být všechny tyto děti povinny navštěvovat školu, aby bylo povzneseno 

blaho státu.
12

 Felbigerovým řádem byly tedy zavedeny tři druhy škol: 

 

a) triviální (1 – 2 třídní) – byly zřizovány při farách a obsahem vzdělávání bylo čtení, 

psaní, počítání (= trivium), náboženství, základy hospodaření a průmyslu 

                                                 
10

 Váňová, R.: Vývoj počátečního školství v českých zemích. SPN, Praha 1986. 
11

 tamtéž 
12

 Kasper, T., Kasperová, D.:  Dějiny pedagogiky. Grada, Praha 2008. ISBN 978-80-247-2429-4 
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b) hlavní (3 třídní) – měly být zřizovány v krajských městech, obsah vzdělávání byl 

stejný, jako ve školách triviálních, ale navíc zde byly základy reálií a latiny, sloh, 

kreslení a geometrie 

c) normální (4 třídní) – byly zřizovány v zemských městech, obsah učiva byl stejný jako 

v hlavní škole, ale v širším rozsahu, školy normální měly připravovat žáky pro 

gymnázia a v posledním ročníku byl kladen důraz na přípravu pro praktický život 

 

     V tomto období rovněž vznikly první instituce pro vzdělávání učitelů. Při školách 

normálních a hlavních měly být zřizovány tvz. preparandy – přípravky pro budoucí učitele 

škol triviálních a hlavních. Bylo zde upevňováno hlavně základní učivo, ale také se budoucí 

učitelé seznámili se základy pedagogiky a didaktiky. Tento první krok ke vzdělávání 

budoucích učitelů vytvořil podmínky pro vznik a rozvoj učitelstva jako společenského 

stavu.
13

    

   

     Významným školským reformátorem v té době byl rovněž František Kindermann, který 

rovněž stavěl na myšlence vzdělaného lidu, která souvisí s blahem státu. Patřil k předním 

propagátorům tereziánské reformy lidového školství v Čechách. Stát měl být povinen se starat 

o vzdělanost svých obyvatel, aby občané byli mravně zralí a občansky odpovědní, aby 

následně tuto péči mohli státu vrátit v podobě blahobytu, který si sami zajistí. „Pedagogickým 

konceptem Kindermanna byla tzv. výchova k industrii. Kindermann ji chápal jako 

pracovitost spojenou s vynalézavostí. Pracovitostí, pílí, vynalézavostí, řemeslnickým cvikem 

a poučením v zemědělství a hospodářství se Kindermann snažil odstranit chudobu a 

poskytnout člověku samotnému „nástroje“ pro jeho důstojný a spokojený život, který byl i 

základem státního blaha. Jeho cílem bylo připravit člověka na společenské a výrobní změny 

na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.“ (Kasper, Kasperová, str. 89) V Čechách 

byly zaváděny tzv. industriální kurzy, kdy měly být při každé škole zřizovány dílny, zahrady 

či pole. Za své zásluhy v oblasti vzdělávání byl František Kindermann povýšen do 

šlechtického stavu (von Schulstein), Josef II. ho učinil vrchním školním dozorcem v Čechách 

a roku 1790 ho jmenoval biskupem v Litoměřicích. „V Čechách bylo v roce 1780 už 12 
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hlavních škol, 17 dívčích škol a 1.891 škol triviálních. Normální škola v Praze zahájila svou 

činnost už v roce 1775. V roce 1790 se uvádí 20 hlavních škol, 2.168 triviálních a některé 

další typy, v nichž se vyučovalo 142.000 dětí z celkového počtu asi 239.000 dětí školou 

povinných.“ (Váňová, 1986, str. 34)  

 

     Felbiger se nepodílel jen na vzniku školského zákona, ale v roce 1775 vydal svou první 

metodiku (Methodenbuch), jako příručku pro učitele triviálních a hlavních škol. Vysvětloval a 

popisoval zde své učební postupy, které měl ověřeny z praxe, popisoval osoby působící ve 

škole a zmínil také text školského zákona z roku 1774.  

 

     Reformami Marie Terezie a Josefa II. byly položeny základy všeobecného lidového 

školství – což bylo považováno za prostředek řešení ekonomických a sociálních problémů 

země. Byl posílen státní dozor nad školstvím a uplatňovaly se také sankce vůči rodičům, kteří 

neposílali své děti do školy. Školský systém byl na konci 18. století dvoukolejný – odděloval 

děti šlechty a měšťanstva od dětí z ostatních tříd a vrstev. Jelikož záměry státu ve školských 

otázkách byly centralistické, ne vždy byly všemi plně pochopeny. „V Čechách se odpor proti 

centralizaci a germanizaci v oblasti škol stal součástí národního obrození.“ (Váňová, 1986, 

str. 37)  

       

 

2.4  Období národního obrození 
 

       Hospodářské postavení učitele se značně zlepšilo po vydání školských reforem Marie 

Terezie a Josefa II. Do té doby učitel žil z příspěvků, které sám vybíral od rodičů, ale po 

vydání reforem jej platila obec z rodičovských příspěvků, které si již vybírala sama. Dříve 

však byla role kantora zaměřená hlavně na znalost hudby, ale po vydání školských reforem 

začal stoupat také tlak na vyšší vzdělání učitele. I když ještě ve 20. a 30. letech 19. století 

učitel hojně využíval své znalosti hudby, tak už toto nebylo jeho hlavní pracovní činností a 

hlavním zdrojem obživy. Souviselo to rovněž s rozvojem kapitalismu, kdy si také učitel sám 
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uvědomoval nutnost jeho dalšího vzdělávání v kontextu stavovské a pedagogické 

samostatnosti.  

 

     Dvacátá léta 19. století se rovněž projevovala v narůstající potřebě národního uvědomění 

mezi lidem a spolu s tím souvisel i způsob vzdělávání, který se začal zaměřovat na výchovu 

v národním duchu, a to jak ve škole, tak i v mimoškolních činnostech. Paradoxem zůstává, že 

spouštěcím mechanismem byla vlastně rakouská školská reforma, která sledovala 

centralizující a germanizující záměr. Díky tomu, že bylo cílem elementárního vzdělání toto 

poskytnout co nejširšímu okruhu mládeže, tak požadavek na tuto šíři vzdělání byl silnější než 

důraz na výuku v čistě německém jazyce. Český venkovský učitel však německy neuměl a 

v podstatě pro nedostatek německy hovořících učitelů bylo nutno vzít za vděk také českým 

učitelem. „Původní německy psané metodiky byly překládány do češtiny a tím vlastně 

připravovaly českého učitele pro českou školu.“ (Váňová, 1986, str. 41) 

 

     Učitelé z přelomu 18. a 19. století neměli vůbec snadné postavení a jejich práce byla 

podmíněna především jejich velkým nadšením pro budování české školy. Podmínky 

učitelského povolání v té době byly velmi špatné a jednalo se spíše o individuální přístup 

každého učitele. Na tuto první generaci vlasteneckých učitelů navázala činnost druhá 

generace, která už byla součástí českého národního hnutí. Významným představitelem této 

doby je Karel Slavoj Amerling, který od počátku třicátých let připravoval mladé řemeslníky a 

živnostníky pro průmyslové podnikání. V roce 1839 založil lidovýchovný vzdělávací ústav 

Budeč. Projekt to byl na tehdejší dobu velkolepý, avšak jeho realizace se nepovedla přesně 

podle Amerlingových představ. To mělo za následek, že K. S. Amerling se trvale stal 

učitelem a stanul v čele tzv. učitelských porad. Jejich cílem bylo především šířit 

vychovatelské vědomosti, společné vzájemné vzdělávání učitelů a hájení učitelských zájmů. 

Velký význam měl také Amerlingův Návrh pro národní školy z roku 1848. Zde můžeme 

pozorovat pokus o uplatnění jednotné školy. Amerling zde počítal s mládeží od 2 do 14 let, se 

zařazením předškolních institucí do školského systému a navázáním na didaktický odkaz 

Komenského. Navrhoval, aby se školky rozdělily dle věku dítěte na opatrovny a mateřské 

školy, což měl být první stupeň škol, dále systém pokračuje druhým stupněm, který se nazývá 
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přípravovny a třetí stupeň potom mají být věcnice.
14

 Jak je zmíněno výše, nebylo postavení 

českého učitele v tomto období vůbec jednoduché, avšak díky Amerlingovým snahám se 

podařilo zformovat české učitelstvo jako společenský stav, který pak později prokázal svou 

váhu a sílu při vytváření české národní školy. Nelze nezmínit také jméno Karla Aloise 

Vinařického, který má velké zásluhy v boji o zavedení českého jazyka do výuky. V roce 1839 

přišel s čítankou „Česká abeceda aneb Malého čtenáře knížka první“. Pomocí tohoto kroku se 

pomalu dařilo realizovat myšlenku české národní školy, která již měla oporu v různých 

vznikajících centrech. Česká škola byla myšlena českou tím, že dětem poskytovala informace 

o českých dějinách, tradicích, o českém národě, zeměpisu apod.  

 

     Vzhledem k revoluční náladě, která v období kolem roku 1848 panovala, byla učitelská 

obec plná nápadů na reformu školského systému. Zde se opět vše obrací k tématu výuky 

českého jazyka a v českém jazyce. Dle P. J. Šafaříka má každý národ právo na vzdělání ve 

svém vlastním jazyce. Hlavní důraz je kladen na 1. – 3. třídu Obecné školy, která by měla být 

pro české děti výhradně česká. Co se však týče pojetí školy prvního stupně, tak reformy, které 

se v té době objevovaly, nebyly postaveny pouze na vyučovacím jazyku, ale také na tom, kde 

se škola vyskytovala. Měl být brán ohled na rozdíly mezi venkovskou a městskou školou. Ve 

venkovských školách (od šesti do deseti let) se měly děti již orientovat od 3. třídy na rozvoj 

řemesel a hospodářské práce. Naopak děti městské byly směřovány k výuce v cizích jazycích, 

přírodních vědách, stavitelství a kreslení. Toto pojetí odpovídá rovněž návrhu Purkyňovy 

reformy, která vedle respektování českého národního života sleduje také praktická východiska 

vzdělání. Podle něj by škola elementární spadala do tzv. prvního cyklu, který by se dále dělil 

na dva stupně – první stupeň, tj. 1. a 2. ročník a druhý stupeň, tj. 3. až 5. ročník. A právě škola 

elementární má sloužit k přípravě k praktickému životu. 

 

     Všechny společenské změny v revolučním období byly obrazem tehdejší formující se 

české společnosti a vyústily právě v roce 1848 vytvořením návrhů na školskou reformu. 

V Amerlingově „Návrhu pro národní školy“ z  roku 1848 je žádáno vybavení škol 

pomůckami, zřizování dílen a školních zahrad, dále kvalitativních změn ve výuce, která by 
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probouzela a cvičila všechny vlohy dítěte; která by dbala vnitřní souvislosti učiva. Amerling 

se v návrhu také zamýšlí nad vytvořením „samozkusných“ škol, kde by tyto nové přístupy 

byly zkoušeny. 

 

     Amerlingův spolupracovník – učitel František Tesař v témže roce 1848 vypracoval 

reformní návrh „Všeobecné předpisy pro školní vychovávání“ – zde vyslovil zásadu „školy ať 

vycházejí ze života a pro život vychovávají“. K Františku Tesařovi a jeho názorům na vřelý 

vztah učitelů a žáků a na proměnu školy v místo životní radosti se hlásí například významný 

brněnský pokusník Josef Bartoň. Dr. Spěváček také ve své publikaci krátce zmiňuje i další 

význačné české pedagogy: např. Gustava Adolfa Lindnera a Františka Čupra. 

 

     Významné vzory nacházeli čeští pokusníci v zahraničí. Studovali a často i překládali díla 

Tolstého, Rousseaua, Pestalozziho, Spencera, Deweyho, Ellen Keyové, Marie Montessori. 

Velký význam měla Tolstého „volná škola“ s důrazem na dítě (jehož zájmy řídí výuku) a na 

výchovu rodičů. Zde můžeme uvést návaznost v působení pokusníků Františka Bakuleho a 

pražského učitele Františka Mužíka. Pedagogické dílo Tolstého souzní s názory Rousseaua; 

jeho „Emil“ je pokusníky čten a je také jejich teoretickou inspirací. Podobné názory na 

volnost výuky lze vysledovat u anglického pedagoga Herberta Spencera, z jehož odkazu 

čerpali zakladatelé holešovické pokusné pracovní školy Karel Žitný a Jaroslav Sedlák. 

Spencer kladl důraz na tvůrčí pracovní činnost žáků, jejich samostatnost, hospodaření 

s časem. Za významnou součást výuky považoval práci v dílnách a na zahradě. Vztah mezi 

učitelem a žáky kladl na roveň rodinných vztahů. Žáka považoval za tvořivého činitele, 

nikoliv za trpného příjemce předkládaného učiva. Ze zahraničních vlivů nelze opomenout 

také hnutí Nových škol, které u nás našlo odezvu například v činnosti pedagogů Otokara 

Chlupa a Jan Uhra. Vzpomínána je v prvé řadě škola anglického pedagoga Cecila Reddieho 

v Abbotsholmu a jeho snaha o výchovu harmonicky rozvinutého člověka. Základem výchovy 

zde byla tvůrčí práce, čilý společenský život, důraz byl kladen na mravní a estetickou 
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výchovu. Reddieho škola byla jednou z inspirací pro vznik „Domu dětství“ v Horním 

Krnsku.
15

 

 

     Dům dětství v Horním Krnsku byl zřízený pro děti (respektive sirotky) po legionářích ve 

věku 2 – 14 let, pro děti nejchudší a nejpotřebnější a byl finančně podporován Podpůrným 

fondem legionářským. Jeho počátky sahají již do roku 1919, k doktorce Alici Masarykové, 

která podala ministerstvu školství a národní osvěty návrh na zřízení tohoto výchovného 

ústavu. V prvních dvou letech svého provozu se jednalo spíše o ozdravovnu (v letech 1919 – 

1921) a postupně sem přicházely děti, které byly nějakým způsobem poznamenány první 

světovou válkou. Dům dětí byl zřízen jako dvoutřídní obecná škola. 1. třída byla určena pro 

děti ve věku 6 – 10 let a učitelem zde byl Ladislav Švarc. 2. třída pro děti od 11 do 14 let byla 

vedena učitelem Ferdinandem Krchem. Na konci své existence zde bylo 54 žáků, a to včetně 

sedmi 2 – 3letých dětí. Režim zde byl velmi podobný režimu v rodině. Největší rozkvět nastal 

v letech 1922 a 1923 a dům byl v té době vyhledáván i odborníky s ciziny. Bohužel počátkem 

července 1924 byl zrušen, což byla finanční otázka a neshody mezi Podpůrným fondem 

legionářským a vedením ústavu. Poté se dům transformoval na sirotčinec a Ladislav Švarc se 

stal správcem 

 

     Vychovatelský program Domu dětí byl schválen 26. 6. 1919 výnosem Ministerstva 

školství a národní osvěty, avšak bez práva veřejnosti, což znamenalo, že se chovanci museli 

podrobovat zkoušce učiva toho kterého ročníku na některé veřejné škole. Cílem výchovy 

měla být harmonicky rozvinutá osobnost, čehož se mělo dosáhnout tvořivou prací. Hlavními 

zásadami výchovy byla svoboda, volnost dítěte a zásada přirozené výchovy, posilováni 

individuality, důležitým prvkem byla hra. Děti spontánně pomáhaly starým lidem v okolí. 

Nad vchodem do budovy byla vytesána Komenského věta: „Ode všech věcí odstup násilí.“ 

V programu je nastíněn i ideál volné školy, což se však v průběhu existence ukázalo ne jako 

zcela ideální. Jestliže v programu Krch i Švarc naprosto odmítali pevně stanovený rozvrh 

hodin, praxe ukázala, že není možno plně stavět na svobodě a volnosti dítěte a naopak přílišná 

svoboda by mohla dětem i ublížit. Nejdůležitější složkou byla podle vychovatelů mravní a 

                                                 
15 Spěváček, V.: Průkopníci českých pokusných škol. Státní pedagogické nakladatelství. Praha, 1978. 
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tělesná výchova. Fungovala zde rovněž samospráva, děti si samy vymýšlely její stanovy, 

snažily se je dodržet a plnit. Děti pořádaly četné vycházky do přírody a cíl si volily děti. 

Výtvarná výchova sloužila k rozvoji vnímání krásy. Vyučovacími předměty byly jazykové 

vyučování, což zahrnovalo čtení, psaní, mluvení, dále výtvarné vzdělání – kreslení, psaní, 

ruční práce, potom také hudební vzdělání, počty s měřičstvím, kdy malé děti se učily počty 

hrou, a starší žáci měli pracovní činnosti a dalším předmětem bylo věcné učení a vlastivěda, 

děti v tomto předmětu pozorovali přírodu a věnovaly se ručním pracím. 

 

     Švarc nerozděloval učivo na předměty, osou vyučování byla výtvarná výchova. Krch zase 

rozdělil vyučování na dvě skupiny. První skupinou bylo tak zvané trivium, které zahrnovalo 

počty, jazykové vyučování a psaní a druhá skupina zahrnovala ostatní předměty. Pro trivium 

byl stanoven pevný rozvrh, druhá skupina měla volný rozvrh. Chlapci a dívky se vzdělávali 

stejně – stejný počet hodin. Nejdůležitějšími prvky mravní výchovy byla výchova charakteru 

a výchova estetická. Úspěšnost výchovy také závisela na jednotě výchovného působení, kde 

byl vidět podstatný vliv J. J. Rousseaua, který zastával názor, že je nutné omezit negativní 

vlivy na dítě. Podstatná zde byla také idea humanismu, lásky ke všemu, co existuje na Zemi – 

láska k lidem, k jejich snažení i úsilí, ke zvířatům, k rostlinám a k přírodě vůbec. 

 

     Českým školským pokusům nově vzniklé ČSR přímo předcházelo působení Josefa Úlehly 

a jeho spolupracovníků Jana Mrazíka, Boženy Hrejsové a Josefa Sulíka, které můžeme 

jmenovat jako jejich bezprostřední předchůdce. Jedná se o období od 70. let 19. století do 

roku 1918. Josef Úlehla spolu s Janem Mrazíkem vystudovali brněnský učitelský ústav 

(1872). Zajímali se o Komenského a zahraniční reformní pedagogy, které překládali (Jan 

Mrazík díla Tolstého, E. Keyové, J. Deweyho, francouzských autorů, J. Úlehla H. Spencera). 

Oba hledali a navrhovali novou podobu výuky jako protiváhu herbartismu své doby, jehož 

principy bylo „zlomit přirozenou divokost dítěte, podřídit a zlomit jeho vůli, udržovat dítě ve 

strachu zákazy a tresty“
16

, převažovalo paměťové drilové učení, nekonečné překlady 

nezajímavých textů. 
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 Spěváček, V.: Průkopníci českých pokusných škol. Státní pedagogické nakladatelství. Praha, 1978. 
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     Josef Úlehla sepsal v roce 1873 svou prvotinu „Jak by náš lid měl býti vzděláván“, kterou 

publikoval v pedagogickém časopise Komenský. O rok později začal jako učitel své ideály 

praktikovat v jednotřídce v Rozvádovicích (u Olomouce). Již tehdy byl silně ovlivněn 

Tolstým a výuku stavěl výhradně na dětském zájmu, dr. Spěváček to nazývá „úlehlovskou“ 

volnou školou. Základ výchovy spatřoval v rozvíjení schopností žáků, cílem bylo získání 

vědomostí a jejich uplatnění v životě. V roce 1899 vyšlo jeho hlavní dílo „Listy 

pedagogické“. 

 

     Jan Mrazík učil v Kladně. Byl velmi pilným překladatelem, přispíval svými reformně-

pedagogickými články do časopisu „Pedagogické rozhledy“. Nabádal k návratu ke 

Komenskému, hledal protiváhu k intelektualistické výchově.  

 

     Úlehlovy myšlenky v jeho Listech pedagogických ovlivnily Boženu Hrejsovou, učitelku 

v obecné škole ve slovácké Strážnici. Vedla své žáky ke spontánní lidové umělecké tvrobě – 

výtvarné a slohové; tuto dětskou tvorbu velmi oceňoval Josef Úlehla. Později proslula její 

„dílna maléreček“ pro dívky, které vychodily obecnou školu. 

 

     V roce 1906 se konal sjezd moravského učitelstva v Olomouci, který formuloval 

prohlášení: „ze stanoviska pedagogického jest nutno zavrhnout školu německo-

herbartovskou, jejíž charakteristikou jest drezúra“. Proti ní jsou vyzdvihnuty školy americké a 

Tolstého pokusy v Jasné Poljaně (známé učitelstvu díky Mrazíkovi a Úlehlovi). 

 

     V roce 1911 byl Josef Úlehla ustanoven inspektorem českých škol ve Vídni (sdružených 

ve spolku „Komenský“). Zde začal soustavně pracovat s českými učiteli a rodiči a měnit 

vyučování dle ideálů volné a svobodné výchovy, založené na: důvěře k dítěti, poskytování 

pracovních příležitostí dle individuálního založení dítěte – jeho schopností citových a 

rozumových. Zdroje osobního růstu viděl v přírodě a přirozenosti. Rozvíjel u dětí osobní 

zážitky, pozorování, rozvoj vůle, chuť k pracovním pokusům. Vídeňské školy vybavil 

pomůckami a laboratořemi.  
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     Spolu s Josefem Úlehlou začali ve Vídni působit i jeho přátelé učitelé Božena Hrejsová a 

Josef Sulík, kteří zde založili školu s názvem „Radovánky“. Byla to volná škola bez rozvrhu a 

osnov, založená na spolupráci dětí, učitelů a rodičů. Dítě, rozvážně vedené dospělým, bylo 

hlavním stavitelem výuky. Stejně jako ve Strážnici zde bylo rozvíjeno výtvarné nadání žáků, 

které vedla Božena Hrejsová. Josef Sulík např. experimentoval s žákovským volným slohem. 

 

     Zajímavostí je, že úlehlovskými českými vídeňskými školami se inspirovalo školství nově 

vzniklé rakouské republiky – konkrétně ministr vyučování Otto Glockel, který znal pokusy 

Úlehly a jeho přátel, vydal výnos ke vzniku pokusných tříd, které by vedly žáky k jejich větší 

vlastní samočinnosti, uplatnily vyučování v přírodě, zavedly ruční práce a laboratorní pokusy 

do výuky. Ve školním roce 1919/1920 tak ve Vídni a okolí vzniklo na úlehlovských 

pedagogických principech 253 pokusných tříd.  

 

     Průkopníci českých pokusných škol se vždy snažili ve světě plném rozporů chránit dítě a 

pečovat o jeho rozvoj. Vychovatelé byli převážně lidé s vysoce vyvinutým smyslem pro 

povinnost, zvýšenou citlivostí pro sociální potřeby dětí a negativním postojem k církevním 

metodám mravní výchovy. Hledali oporu ve světové pedagogice, vycházeli z myšlenek 

Rousseaua, Tolstého, Pestalozziho, Keyové. Byli si vědomi toho, že o novou školu je třeba 

vytrvale a cílevědomě usilovat. Řídili se myšlenkou demokratizace výchovy a vzdělání. 
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3 Školství v ČSR po roce 1918 

 

V roce 1918 se začíná psát nová kapitola v knize dějin naší republiky. Začíná období,  

které je poznamenáno dlouhými roky národního obrození na konci 19. století. Republika je 

plná nadšených lidí doslova nabitých elánem z očekávání nové doby a za této situace jsou 

pedagogové otevření různým školským pokusům a reformám a mají zájem o jejich realizaci. 

 

 

3.1 Prvorepublikové školství 
 

     Poté, co vznikl v roce 1918 samostatný československý stát, byla školská soustava stále 

v téměř nezměněné podobě, jako za doby trvání rakouské monarchie. V období první 

republiky nevznikl žádný školský zákon, který by výrazně reformoval tuto novou etapu, i 

když reformní snahy se postupně začaly objevovat. V poválečném období byly 

v Československu velké proreformní snahy, ale nelze opomenout fakt, že stát byl zaměstnán 

mimo jiné také problémy, které se týkaly národnostních menšin a jejich vzdělávání. Velmi 

důležitým se stal tzv. Metelkův zákon z roku 1919. Tento zákon se týkal právě 

národnostních menšin. Neřešil však pouze otázku jiných národností na území ČSR vzhledem 

k Čechům a Slovákům, ale především měl napomoci odstranění germanizace některých částí 

republiky, kde mohly být na základě tohoto zákona zřizovány školy národnostních menšin. 

 

     Dále je nutno zmínit zákon č. 292 ze dne 9. dubna 1920, kterým se upravuje správa 

školství. Dle §1 – „Státu přísluší nejvyšší správa veškerého vychovávání a vyučování a dozor 

k němu. Správu tu vykonává stát ministerstvem školství a národní osvěty, pokud se týče 

ministerstvem zemědělství (viz Hospodářské školy lidové). §17 – V každé školní obci zřídí 

se místní rada školní jakožto úřad veřejný. Založí-li se pro několik školních obcí veřejná 

škola národní (škola újezdní), zřídí se pro tuto školu zvláštní místní školní rada újezdní. §18 
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– Místní rada školní se skládá: 1. z předsedy, 2. ze zástupců školy, 3. ze zástupcův obce 

školní. §23 – Funkční období místní rady školní trvá čtyři léta“
17

 

 

     Dalším důležitým zákonem, který pomohl postupně směrovat celý vývoj ve školství 

k reformám, byl zákon č. 295 ze dne 9. dubna 1920 o školách národních a soukromých 

ústavech vyučovacích a vychovávacích. „Národní shromáždění republiky Československé 

usneslo se na tomto zákoně: Zákon ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n., mění a doplňuje 

se v těchto bodech: Článek I., §3, odst. 1.: První věta v dosavadním znění se zrušuje a bude 

zníti takto: „Ani žactvu z míst vzdálenějších 4 km od budovy školní nesmí býti přijetí do 

školy obecné neb občanské odepřeno, jestliže a pokud místo v učebnách stačí a počet 80 žáků 

v jedné třídě není překročen.“
18

 

 

     Na konec §u 4 jako další odstavec se vsune: „Aby tyto školy uvedeny byly v život a 

udržovány v činnosti, má předseda zemské školní rady, nebo jím ustanovený zástupce, právo 

přikázati kterémukoliv učiteli neb učitelce, a to i těm, kteří zastávají místo definitivní, aby 

převzali úřad a vyučování na kterékoliv škole podle toho zákona zřízené. Náklady na 

stěhování budou učitelům takovým nahrazeny a služební příjmy jejich nesmějí býti menší, 

než v dosavadním působišti. Ministr školství a národní osvěty může v případech, hodných 

pozoru, povoliti učitelům těmto odměny mimořádné, nebo diety. Učitel musí se takovému 

příkazu podrobiti. Neuposlechnutí bude stíháno disciplinárně.
19

 

 

     A v neposlední řadě nelze opomenout rok 1922 a tzv. malý školský zákon. Změnil 

například používání označení školy měšťanské na školu občanskou a zavedl nový povinný 

vyučovací předmět občanská nauka a výchova. Dalšími povinnými předměty byly 

například ruční práce pro chlapce a tělocvik pro děvčata. Mezi učiteli však tento zákon 

nesklidil přílišné ovace, protože se očekávala větší orientace na reformy, které se pomalu 

začínaly prosazovat v 80. letech 19. století. Jednalo se o „Zákon č. 226 ze dne 13. července 
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 Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1920. V Praze. Státní tiskárna. 1920. 
18

 tamtéž 
19

 tamtéž 
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1922, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských.“
20

 „Národní 

shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: §1 – (1) Povinné 

předměty učebné ve školách obecných (ľudových) jsou: náboženství, občanská nauka a 

výchova, čtení a psaní, jazyk vyučovací, počty s naukou o tvarech měřičských, přírodopis, 

přírodozpyt, zeměpis a dějepis, hledíc zvláště k domovu a vlasti, kreslení, zpěv, ruční práce a 

tělesná výchova. Nauka o domácím hospodářství může býti zavedena jako zvláštní předmět 

učebný. Nařízením bude upravena účast školních lékařů při tělesné výchově žactva. §2 – (1) 

Povinné učebné předměty školy občanské jsou: náboženství, občanská nauka a výchova, 

jazyk vyučovací s naukou o písemnostech, zeměpis a dějepis, přírodopis a přírodozpyt, počty 

s jednoduchým účetnictvím, měřictví a rýsování, kreslení, krasopis, zpěv, ruční práce a 

tělesná výchova. Nauka o domácím hospodářství může býti zavedena jako zvláštní předmět 

učebný. Nařízením bude upravena účast školních lékařů při tělesné výchově žactva. Podle 

tohoto zákona byly také stanoveny počty dětí ve třídách: 80 dětí (1922-1923 až 1926-1927), 

65 dětí na obecných školách jednotřídních (1927-28 až 1931-32), 70 dětí na ostatních 

obecných školách. Od školního roku 1932-33 byly sníženy počty na 50 pro jednotřídky a 60 

dětí pro ostatní třídy ve školách obecných. §10 – (1) Učitelé i učitelky mohou vyučovati 

chlapce a dívky na všech stupních druzích škol obecných (ľudových) i občanských. Veškerá 

místa literních učitelů na školách obecných (ľudových) i občanských, chlapeckých, dívčích i 

smíšených zřizují se bez určení pohlaví. Všechny dosavadní systemizace míst na školách 

těchto výhradně pro učitele nebo výhradně pro učitelky pozbývají platnosti. (4) Při místech 

správců a ředitelů škol chlapeckých náleží však vždycky přednost učitelům, při místech 

těchto na školách dívčích náleží přednost vždycky učitelkám. Místa správců a ředitelů škol 

smíšených rozpisujte se pro volnou kompetenci mužů i žen. §11 – (1) Povinnost choditi do 

školy obecné (ľudové) i občanské počíná se počátkem školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dovršilo šestý rok věku, a trvá plných osm školních let. Dítky školou nepovinné, 

které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do nejbližšího konce roku 

občanského, mohou býti do školy přijaty, není-li pochybnosti o jejich tělesné i duševní 
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dospělosti, nepřeplní-li se jejich přijetím školní světnice a nepřekročí-li se největší počet dětí 

ve třídě podle §§ 5 a 7.“
21

 

 

     Na konci 20. let se postupně začala v Československu oživovat myšlenka na školské 

reformy. Učitelstvo bylo deset let po vzniku samostatného státu nespokojeno se stavem 

vzdělávacího systému, který postrádal koncepčnost, a nechtělo se reforem vzdát. Mělo pocit, 

že nemá oporu ve vládě a na ministerstvu. V té době zde fungovaly výrazněji tři učitelské 

organizace – Československá obec učitelská (ČOU), která byla založena na učitelském 

sjezdu v roce 1920, Škola vysokých studií pedagogických (ŠVSP), což byl vzdělávací orgán 

ČOU založený roku 1921 a byla to ve své podstatě forma dálkového vysokoškolského studia 

pro učitele v činné službě a Socialistické sdružení učitelstva (SSU), které v Československu 

působilo od roku 1922. Členové těchto organizací si stanovili jako svůj hlavní úkol 

prosazovat myšlenky školské reformy a tím povzbuzovat ostatní zklamané kolegy k dalším 

aktivitám, aby byly reformy oživeny.
22

 

 

     Největším problémem byla samotná představa, jak by vlastně československé školství 

mělo vypadat. Hovoříme o vnější a vnitřní reformě. Vnější reforma vycházela z rozdělení 

školského systému na stupně (I. stupeň, II. stupeň - Komenium a III. stupeň - Atheneum) a 

zároveň rozdělení druhého stupně na větve (měšťanskou, gymnaziální klasickou a 

gymnaziální moderní). Do této doby bylo vzdělání postaveno především na sociální 

diferenciaci (vyšší vzdělání bylo dostupné pouze pro děti z lépe postavených rodin), která se 

v průběhu reformy měla nahradit diferenciací přirozenou, jež by žáky rozdělila podle jejich 

schopností a zájmů. Žáci měli být rozdělováni dle inteligenčních testů. Těžiště vnitřní 

reformy spočívalo v organizaci vzdělávání, přičemž obsah a forma nebyla pro tuto reformu 

důležitá. Reformní pokusy, které proběhly ve 20. letech, vzbudily poněkud rozpaky, a to 

hlavně poté, co se potvrdila nevhodnost koncepce volné školy.  
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     Na učitelském sjezdu v roce 1920 došlo mezi účastníky ke shodě, co se týče názoru na 

jednotnou školu a zároveň volání po nutnosti vysokoškolského vzdělání učitelů. 

V posjezdovém období se však počáteční shoda vytratila, aby se k této myšlence jednotné 

školy postupně českoslovenští učitelé vrátili. Diskuse na toto téma probíhala v časopisech a 

byla významně ovlivněna mladým docentem Karlovy univerzity, Václavem Příhodou. 

Příhoda v té době přednášel pedagogiku a psychologii na ŠVSP a byl rovněž známý pro svou 

publikační činnost. Poznatky z těchto oborů čerpal mimo jiné při svých studijních pobytech 

v Americe. Byl úspěšným autorem dvou monografií – Psychologie a hygiena zkoušky z roku 

1924 a Psychologický výběr ve výchově z roku 1925. V roce 1928 přednesl Václav Příhoda 

referát v Reformní komisi ŠVSP a v témže roce otiskl časopis Školské reformy jeho článek 

nazvaný Jednotná škola, její možnosti dnes a zítra. Příhoda vycházel z myšlenek, které se u 

nás objevovaly již dávno před ním, ale vždy to byly pouze myšlenky a nikdy nedošlo k jejich 

rozpracování do jakési koncepce. V jeho pracích je tedy opět zdůrazňována nutnost jednotné 

školy, jako rovného práva na vzdělání pro všechny sociální vrstvy. Tato myšlenka nikdy 

nebyla zpracována do reformního návrhu, toho se ujal až Příhoda. On právě přišel 

s myšlenkou rozdělení navrhovaného školského systému na stupně. Stěžejním měl být právě 

2. stupeň, tzv. Komenium a v prvním období reformy mělo dojít k diferenciaci druhého 

stupně formou rozdělení na větve. V těchto větvích měla být většina předmětů společná a ani 

rozsah neměl být odlišný. Bylo to právě z toho důvodu, aby byla žákům dána možnost 

přestupovat z větve do větve dle jejich schopností.
23

 

 

     Reforma, jak ji Příhoda navrhoval, souvisela také s organizačními změnami, které se 

týkaly například učebního období  - školní rok měl být nahrazen semestrem. Učivo mělo být 

plánováno s ohledem na kratší časový úsek, což byl právě semestr. Dále se počítalo 

s konsolidací, tedy snížením počtu současně probíraných předmětů. Šlo o to, nabídnout 

žákům větší objem učiva v tom daném předmětu v kratším časovém úseku, protože podle 

Příhody tak více vynikly logické vztahy v učení a proces učení se stával efektivnějším. Žáci 

měli vzdělávacím systémem postupovat podle předmětů a nikoliv podle ročníků. Pokud by se 
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tedy stalo, že žák dostal z některého předmětu nedostatečnou, měl opakovat pouze látku 

tohoto předmětu a daného semestru. Původní organizační jednotky třída – školní rok měly 

být nahrazeny jednotkami žák – předmět. To byl také jeden z důvodů, proč se mělo 

hromadné vyučování nahradit vyučováním individualizovaným a hlavní metodou učení mělo 

být samoučení. Příhoda tvrdil, že toto je možné ve velkých školách s velkým počtem tříd. 

Vznikl však problém učebnic a vyučujících. I s tímto Příhoda ve svém návrhu počítá. Chce 

využít stávajících učebnic pro měšťanské a střední školy a rovněž učitele z těchto škol. Jako 

nejvíce naléhavé se v té době jevilo vyřešit nejprve reformu druhého stupně, ale do budoucna 

se samozřejmě počítalo s jednotným systémem, který by zahrnoval všechny vzdělávací 

stupně, a to od mateřské školy až po vysokou.
24

       

 

 

3.2 Reformní snahy ve 30. letech 
 

     Jelikož 30. léta dvacátého století byla plná různých reformních snah, stojí za to nejprve 

předložit jakýsi souhrn reforem, které se týkaly školství té doby. Nikdy před tím ani nikdy 

potom se nepodařilo vytvořit propracovanou koncepci školské reformy a získat pro ni 

potřebný „pedagogický sbor“, nebylo to spojeno s nezájmem pedagogických pracovníků. Ti 

naopak iniciovali různé snahy a pokusy o reformy, ale v cestě jim stála v té době hlavně 

hospodářská krize, a pak také nezájem nadřízených školských orgánů. Tyto zkušenosti 

mohou být zajímavé i pro současnost, když vezmeme v potaz, že přibližně od roku 1994, 

tedy 5 let po „Sametové revoluci“ až do současnosti, se u nás snažíme reformovat naše 

školství, ale bohužel bez většího či menšího úspěchu. Jedním z hlavních problémů je, že 

chybí jakákoliv zpětná vazba na prováděné reformy, ať již se jedná o různá výstupní 

hodnocení či souhrnná zhodnocení jednotlivých reformních návrhů. Různé reformní návrhy, 

kterými je naše školství zahrnováno, jsou prováděny bez jasné koncepce. Politická situace, 

kdy se na Ministerstvu školství neustále střídají vedoucí pracovníci dle své politické 
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příslušnosti, ale bez jakéhokoliv vztahu k danému resortu, bohužel nenapomáhá dalšímu 

rozvoji a tudíž nelze předpokládat výraznější úspěch současných navrhovaných reforem. 

 

     Jak již bylo zmíněno v minulé kapitole, v tehdejší době reformu řídila Reformní komise 

při Škole vysokých studií pedagogických (ŠVSP), v jejímž čele stál Václav Příhoda. Komise 

měla pouze koordinační funkci, nikoliv centrální – tzn. že „pokusné“ školy měly volnost při 

dotváření a rozvíjení koncepce. Díky tomuto přístupu mohlo vznikat velké množství různých 

pokusů. Velkým přínosem pro reformu byla brněnská Nová škola, v jejím čele stáli Otokar 

Chlup a Jan Uher, kteří byli hlavními oponenty příhodovské reformy. Jejich reformní úsilí se 

opíralo především o praktické zkušenosti, které jsou podložené teorií. Přikláněli se spíše 

k přirozenému prostředí, ve kterém probíhá pedagogický pokus, protože pouze tak je podle 

nich možné sledovat celkový efekt a výsledek pokusu, potažmo reformy. Nová škola byla 

podstatně umírněnější a skromnější než aktivity příhodovské reformní skupiny. Dle Chlupa je 

téměř nereálné realizovat příhodovskou reformu jinde, než na pokusných školách, protože 

pouze ty k tomu mají potřebné vybavení a zázemí. Navíc je dle Chlupa svým způsobem 

samostudia určena spíše pro nadané žáky. Naproti tomu Nová škola je aplikovatelná na širší 

spektrum škol po celé zemi a je také otevřená všem kategoriím žáků. Díky polemice, která se 

zde rozpoutala mezi příznivci O. Chlupa a příznivci V. Příhody můžeme konstatovat, že 

situace se vyhrotila do podoby dvou opozičních táborů.
25

  

 

     Reformní snahy byly nejvíce orientovány na měšťanské školy, nižší střední školy a na 

instituce, které připravovaly budoucí učitele k jejich povolání.  

 

 

3.3  České školství ve Vilémově ve 30. letech minulého století 

 

     Nemohu opomenout také zmínku o škole, kde vykonávám svou pedagogickou praxi. 

Zajímalo mne, jak reformní snahy v poválečném období ovlivnily školství v pohraničí. Při 
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hledání v archivech jsem objevila zajímavé dokumenty, které mi trochu pomohly objasnit 

situaci v naší oblasti a informace, které jsem se dozvěděla, jsem dále využila při práci na 

téměř půlročním školním projektu „90. let českého školství ve Vilémově“. Do tohoto 

projektu byla zapojena většina žáků naší školy a podařilo se pro něj získat také rodiče, čímž 

jsme podpořili spolupráci rodiny a školy. Přestože původní myšlenka byla ukázat 

prosazování reforem také na venkovských školách, nakonec jsem díky materiálům, které se 

mi dostaly do ruky, začala a skončila studiem poměrů na škole ve Vilémově u Kadaně. 

Nemohu však opomenout fakt, že velký podíl na vzniku české školy ve Vilémově měl již 

výše zmiňovaný Metelkův zákon z roku 1919, jelikož se týkal právě národnostních menšin a 

pomohl vlastně také řešit tehdejší situaci české menšiny v krušnohorském a potažmo 

doupovském pohraničí. Příklad ve Vilémově ukazuje, jak  

 

     Vilémovské české školství je podrobně zachyceno ve Školní kronice, která byla založena 

dne 10. 6. 1924 a byla vedena do roku 1953. Prvním správcem školy byl od roku 1924 

Jaroslav Ulč. Jak je zapsáno na prvních stranách kroniky: „Kronika školní je řádná úřední 

kniha školního archivu, kterou musí míti každá škola. O vedení jejím existuje dosud platný 

výnos zemské školské rady, ze dne 3. 2. 1892, č. 28633, který ovšem musí býti přizpůsoben 

nynějším státoprávním poměrům, jakož i ovládán duchem demokratickým. 

 

     Školy menšinové, které se teprve v posledních letech založily a nyní zakládají v obcích 

dříve Němci naprosto ovládaných, mají povinnost, aby českému obyvatelstvu jasně vylíčily 

dějiny místní obce od nejstarších dob, zdůraznily, že v těchto krajinách dříve obývali pouze 

Čechové, a že půda tato byla našim předkům buď persekucí náboženskou a politickou nebo 

uloupením odcizena a osazena Němci, kteří v příhodných dobách pobělohorských za 

patronace cizácké dynastie poznenáhlu dále a dále do vnitra země zabíhali, mocným svým 

tlakem assimilujíce obyvatelstvo české.“
26

 Dále kronika upřesňuje, jakým způsobem se mají 

vést kronikářské zápisy dle školních let atd… 
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3.3.1 První zápis 
 

     „Před začátkem školního roku, když se jenom slibovalo, ale skutků viděti nebylo, k zápisu 

nikdo vyslán nebyl, obrátil se osobně p. R. Moravec na p. insp. K. A. Polánka 

v Podbořanech, kde náhodou setkal se s panem učitelem Krobem ze Žatce a jeho chotí – 

učitelkou. Bylo ihned přislíbeno provedení zápisu a p. uč. Krob byl pověřen, aby onen zápis 

proved. 

 

     Byl to čin, který zůstane nám nezapomenutelný, neboť p. insp. Polánek pracoval čistě na 

svou pěst, nemaje od min. škol. žádných přímých rozkazů a pokynů. Vyhlášky do obcí ještě 

hned naklepal na stroji a zápis byl proveden dne 29. 8. 1923.“
27

 

 

Obrázek 1 - původní budovy vilémovské české školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Album - dar žáků a učitelů z vilémovské české školy spolku Včelky v Americe 
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     V prvním školním roce nastoupilo do školy 61 dětí a školní rok začal 3. 9. 1923 bez 

vybavení a pomůcek, protože tyto sice byly objednány, ale nedorazily včas. Žáci se začali 

učit v jedné místnosti v Zahořanech, v dřívějších Škodových závodech). Většina dětí sice 

měla české rodiče, ale česky neuměla téměř vůbec. Dne 1. 10. 1923 byla konečně připravena 

škola ve Vilémově, kdy školní místnost byla ve dvoře na místním statku, v přízemí bývalého 

zámečku. Zpočátku bylo vyučování pouze polodenní, protože do místnosti se vešlo 32 – 34 

dětí. 18. 9. 1923 byl povolán na výpomoc ještě jeden učitel (Vojtěch Beneš), jelikož 61 dětí 

bylo v těchto podmínkách na jednoho učitele mnoho. Je zajímavé také zmínit vzdělání 

prvních učitelů, kteří ve Vilémově působili. Jaroslav Ulč, první učitel a správce ve Vilémově 

ve škole, se narodil 4. 9. 1904 v Plzni, vychodil 5 tříd obecné školy a 3 třídy měšťanské školy 

a dále také jednoroční učebný kurs při měšťanské škole chlapecké v Plzni. V letech 1919 – 

1923 studoval na mužském učitelském ústavě v Plzni (čtyři ročníky), zkoušku učitelské 

dospělosti podnikl v měsíci září  roku 1923 na učitelském ústavě v Plzni. Druhým 

(výpomocným) učitelem byl Vojtěch Beneš, narozený 4. 4. 1904, který byl rovněž 

absolventem obecné školy, ale čtyřtřídní a dále absolvoval 7 tříd vyšší státní reálky Dr. Ad. 

Heyduka v Písku. Vilémovská škola získala do svého „sboru“ také zatímní industriální 

učitelku Marii Hláskovou, narozenou 12. 1. 1885 v Příbrami. Marie Hlásková absolvovala 5 

tříd obecné školy a 3 třídy měšťanky. Později se vyučila jako krejčová a v roce 1919 

vykonala zkoušku způsobilosti vyučovati ženským ručním pracím. Nelze také nezmínit pana 

faráře Františka Styčku, který na zdejší škole učil náboženství, narodil se 21. 6. 1861 

v Průhonici u Prahy a farářem ve Vilémově u Kadaně se stal 1. 5. 1905. 

 

     Dne 19. 10. 1923 se v sedm hodin večer konala schůze všech rodičů, jejichž děti 

navštěvovaly českou státní školu ve Vilémově u Kadaně. Na této schůzi byl ustaven místní 

školní výbor, do něhož byli zvoleni následující členové: 

 

- předseda – Moravec Rudolf, přednosta stanice ve Vilémově 

- místopředseda – Havelka Jan, pekař – Vilémov 

- jednatel – Beneš Vojtěch, učitel – Vilémov 
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- pokladník – Ulč Jaroslav, správce školy – Vilémov, Janda Antonín, kočí – Zahořany, 

Šroub Josef, hospodářský asistent – Pětipsy 

- náhradníci – Klíma Josef, kočí – Vilémov, Sobotka Karel, horník – Vilémov 

 

     Kronika dále zmiňuje, jak pečovalo Ministerstvo školství a národní osvěty o školu a 

žactvo. „Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze, zřídilo zdejší školu v r. 1923. Pro 

první rok byla škola umístěna provisorně v přízemní místnosti v zámečku ve dvoře 

Černínově ve Vilémově, která musela býti k tomu účelu přizpůsobena. Bylo vybouráno okno 

a jiná dvě okna byla zatemněna. Postaveny též kůlny a záchody v zahradě. Adaptace byla 

provedena v měsíci září a dokončena byla 29. 9. 1923. (Po tu dobu byla škola zatím umístěna 

v Zahořanech, v kantině Škodových závodů.) Adaptace vyžadovala nákladu asi 7.000 Kč. 

Kolaudace adaptačních prací byla konána dne 30. 10. 1923. Zahrada ani cvičiště při škole 

není. Veškerý nábytek, učební pomůcky a škol. potřeby koupilo min. škol. a nár. osvěty 

v Praze.“
28

 

 

     K životu školy patřilo samozřejmě také pořádání školních slavností, a jelikož se jednalo 

v širokém okolí o jedinou českou školu, bylo jejím úkolem také pořádání místních národních 

slavností a tím posilování národního uvědomění. Ještě před založením české školy ve 

Vilémově, působil na národním poli ve zdejším okolí místní odbor Národní Jednoty 

Severočeské. Jeho zásluhou byla například pořádána dne 24. června 1923 první česká 

národní slavnost s názvem Zálet do Zahořan. Zahořany, které jsou v současnosti místní 

částí obce Vilémov, byly v té době střediskem české kultury severních Čech. Na první 

národní slavnost se tehdy sjelo několik set českých lidí. Byla tam slavnost spojená se 

sokolským cvičením, které pořádala tělocvičná jednota Sokol v Kadani. (Cvičili: žáci, 

žákyně, dorost, muži – prostná i nářadí.) Slavnost dokázala celé veřejnosti, že ve Vilémově a 

okolí, o kterém byla domněnka, že je celý německý, žije ještě starý český lid a duch, který si 

zachoval svůj jazyk i za doby tuhého rakouského režimu rakouského. 
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     Ihned po zahájení prvního školního roku byla dne 28. října 1923 pořádána školní slavnost, 

která byla v duchu výročí pětileté samostatnosti naší republiky. Slavnost se konala 

v Zahořanech, v místnosti kantýny za účasti všech rodičů, kteří posílali své děti do české 

školy. Na této oslavě uvítal všechny přítomné správce školy Jaroslav Ulč a poté vysvětlil 

žactvu i obecenstvu jaký velký význam pro nás má 28. říjen. O životě a významu našeho 

prvního presidenta republiky T. G. Masaryka promluvil učitel Vojtěch Beneš. Třetím 

řečníkem byl předseda Národní Jednoty Severočeské p. Rudolf Moravec, který promluvil 

velice vřele do duše každého účastníka. Zcela krátce, ale výstižně a jadrně objasnil 

přítomným práci a úsilí Národní Jednoty Severočeské o zřízení české školy ve Vilémově u 

Kadaně. Po té kladl na srdce každému upřímnému Čechu, jaké má závazky a povinnosti vůči 

české škole. Po skončení řeči p. R. Moravce předneslo několik dětí (8 – hoši a děvčata) 

básně, které se vztahovaly právě k 28. říjnu, k našemu osvobození, a nebo k prezidentu. T. G. 

Masarykovi. Na konec zapěly děti obě národní písně – „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou sa 

blýská“, správce školy poděkoval přítomným a oslava byla oslava zakončena. 

 

     Předseda Místního školního výboru p. R. Moravec v průběhu školního roku několikrát 

vykonal ve škole inspekční návštěvu, kontroloval při ní mimo jiné sešity žáků, výkresy a 

výrobky vyrobené při ručních pracích, aby se přesvědčil o stavu školy a  aby viděl, jak práce 

postupují a jaké výsledky se jeví. Dne 6. června 1924 vykonal ve škole inspekci také státní 

školní inspektor pan Karel Alois Polánek. Na závěr projevil úplné uspokojení i přes stísněné 

poměry, které ve škole byly. Popřál škole zdar a zároveň ujistil, že ještě v tom samém roce 

Ústřední Matice Školská hodlá vyhovět kýženým přáním zdejší české menšiny a to je stavba 

české školy.  

 

     Škola byla velmi zavázána Národní Jednotě Severočeské pro Vilémov a okolí a jejímu 

předsedovi panu Rudolfu Moravcovi, kteří například zajistili pro děti vánoční nadílku, a 

jejich hlavním cílem bylo zřízení české školy. Dále škola získala cca 4.000,- Kč od spolku 

„Včelky“ z Ameriky a také Červený kříž přispíval svými dary na vánoční nadílku. Na podnět 

správce školy, Jaroslava Ulče, bylo dáno do novin prohlášení – prosba k českým lidem, aby 

přispěli českým průkopníkům na severu. „Z české menšiny na severu. Správa české státní 
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obecné dvojtřídní školy ve Vilémově u Kadaně obrací se touto cestou na českou veřejnost a 

prosí ji o nějaké dárky na vánoce pro chudé české děti. Škola je zřízena prvním rokem po 

těžkých bojích a útrapách zdejší menšiny proti Němcům. Český lid je zde úplně chudý a jsou 

to jen dělníci, kteří jsou závislí na velkostatcích, anebo jsou bez zaměstnání. Chtějí také 

darovati svým dětem vánočního dárku, ale jak? Nemají z čeho. Obracejí se proto na Vás a 

doufají, že budou vyslyšeni. Dary ať peněžité nebo věcné, třeba sebe menší, zašlete na správu 

české státní obecné školy ve Vilémově u Kadaně. Vzdáváme Vám předem tisíceré díky!“
29

  

 

 

3.3.2 Jaký byl život české menšiny 
 

     V této kapitole nezbývá než citovat ze školní kroniky, neboť zápis je natolik jedinečný, že 

jakoukoliv transformací by ztratil svůj původní význam.  

     „Naše česká menšina ve Vilémově u K. a okolí je dosud slabá, je nás málo. Přes to hleděli 

se čeští lidé scházeti a v tom směru byly pořádány různé přátelské večírky neb kabarety.     

Od založení odboru NJS bylo pořádáno mnoho zábav, na programu byly solové hudební 

výstupy, komické přednesy atd. Není však znám postup, až teprve ode dne 3. listopadu 1923 

jest dostatečně známo, jak se co za sebou pořádalo. 

 

     Dne 3./XII.23 v 1/2 8 hod. byl v Zahořanech kabaretní večírek, hrálo se divadlo: „Harryho 

případ“ a „Kukačka“. Dne 23./XII.23 byla vánoční nadílka. Dne 1./III.24 „Maškarní 

merenda“. Dne 7./III.24, v den to naroz. p. presidenta T.G.Masaryka byla vyvěšena vlajka na 

škole a bylo promluveno k dětem v obou třídách o Masarykovu mládí, životu, práci a o 

zásluhách, které má o zřízení československé republiky. Dne 28./III.24 byla učiněna 

promluva k dětem ve škole, kdež byl žactvu objasněn význam národního učitele Jana Amose 

Komenského. Dne 30./III. ve 3.hod.odpol. pořádala NJS ve Vilémově u K. v Zahořanech 

„Smetanův koncert“, na které účinkovali žáci pražské konzervatoře a to p. Jaroslav 
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Obenberger (klavír) a sl. B. Ladmanová (zpěv). Hudební kousky předneslo kvarteto p. 

Bernharda z Radonic.  

 

     Dne 23./XII.23 byla konána v kantině v Zahořanech první česká vánoční nadílka. 

V popředí sálu stál krášlený vánoční stromek, ověšený cukrovím. Kolem něho pak byly 

narovnány dárky pro děti. Byly tam: celé šaty pro hochy a dívky, boty, punčochy, zástěry, 

čepice, šály a koleda pro ty nejmenší. Kdo přišel, každý dostal sáček s koledou, malý i velký. 

Každý žák, ať chudý neb bohatší byl obdarován – nikdo neodešel s prázdnem. Radost zářila 

každému z oka, když viděl tolik krásných věcí. Přítomné uvítal správce školy Jar. Ulč a po té 

promluvil stručně o akci vánoční jednatel NJS p. Schenk. Na konec poděkoval spr. školy Ulč 

– NJS ve Vilémově u K., která tak velkolepě, nedbajíc námah, práce, ba ani peněz, podpořila 

a podělila české děti. Náklad na vánoční nadílku činil NJS 4.500 Kč. Před skončením 

zazpívaly děti před stromkem některé vánoční koledy. 

     Dne 1./V.24 byla vyvěšena na škole státní vlajka a dětem vysvětlen význam toho státního 

svátku. 

     Dne 30./V.24 odpoledne byla pořádána přednáška se světelnými obrazy pro děti: „České 

pohádky“, „Dlouhý, široký a  bystrozraký“, „Perníková chaloupka“, „Zvířátka a loupežníci“, 

„Popelka“, „Sedm havranů“. Večer pak byla přednáška pro dospělé „Třeboňsko“, též se 

světelnými obrazy.  

     Dne 15./VI. bylo loutkové divadlo pro děti i dospělé „Kašpárek doktorem“ – „Konec 

světa“ (NJS). 

     Dne 19./VI.24 bylo pořádáno opět představení se světelnými obrazy a to pro děti i dospělé 

„Vývoj života na zemi“ a pohádka „Kohoutek a mlýnek“ (Osvět. komise).“ (Školní kronika, 

Česká státní škola obecná ve Vilémově, str. 27-29) 

 

     Kronika také samozřejmě hodnotí činnost školy a její prospěch českým dětem. 

Kdybychom zhodnotili, co děti znali při svém nástupu do školy, jak spousta z nich 

nerozuměla česky, tak na konci školního roku byl znát obrovský pokrok. Kronika tento 

pokrok doslova hodnotí jako revoluci v duši dítěte. „Dítě, které chodilo stále do něm. školy a 

neslyšelo nic než-li německy – jde náhle do české školy – slyší – poslouchá a musí také 
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mluviti a to ne německy, ale jemu úplně neznámou řečí a to českou. Doufejmež, půjde-li to 

stále takto kupředu, že brzy změní se ráz „německého“ (?) Vilémova. Zdar práci a české 

škole!“ (Školní kronika, Česká státní škola obecná ve Vilémově, str. 29-30) 

 

     Dne 28. června 1924 se sešly děti z obou tříd v místnosti české státní školy obecné ve 

Vilémově u Kadaně, aby zakončily školní rok a mnohé, aby opustily navždy školní učebnu a 

věnovaly se řemeslu nebo jinému zaměstnání. Správce školy připomenul dětem, jak se mají 

chovat o prázdninách a těm, které vystupovaly ze školy, dal ponaučení, jak se mají dále 

chovat v životě a jakou cestou se mají ubírat. Dětem bylo také připomenuto datum 6. 

července a věnována vzpomínka na mistra Jana Husa. Nakonec děti obdržely školní zprávy a 

případně propouštěcí vysvědčení. Jak je patrné z výše uvedeného, zřízení české školy mělo 

svůj hluboký význam z hlediska národního povědomí a osvěta byla šířena nejen mezi dětmi 

samotnými, ale díky školním akcím také mezi jejich rodiči, příbuznými a přáteli české školy. 

 

 

3.3.3 Statistika 
 

     První školní rok ve Vilémově u Kadaně začal s počtem 62 dětí (37 chlapců a 25 dívek), do 

školy nakonec nastoupilo 61 dětí. Na konci školního roku zde bylo celkem 71 dětí (42 

chlapců a 29 dívek). Jak je z prvních statistických údajů ze školy patrné, počet dětí v průběhu 

školního roku byla téměř konstantní a ke konci školního roku zaznamenáváme nárůst žáků o 

přibližně 16 procent. Na základě rozhovoru s některými pamětníky lze konstatovat, že rodiče 

pomalu ztráceli zábrany vůči české škole a čeština se začala více rozšiřovat a oživovat už 

jenom díky tomu, že české děti chodily do české školy.   

 

     Počet dětí z jednotlivých okolních obcí: 

 

  Vilémov ………. 17 

  Zahořany ………. 24 

  Radonice ………. 1 
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Vintířov ………. 3 

Pětipsy ………. 18 

Topolany ………. 6 

Radčedice ………. 1 

Vitčice  ………. 1   

 

     Školní rok 1923-24 byl tedy ukončen dne 28. června 1924.
30

 

 

 

3.3.4 Školní rok 1924 – 1925  
 

     Školní rok tentokrát začal 1. září. Děti měly opět k dispozici pouze jednu místnost, takže 

bylo nutno je rozdělit do dvou skupin. Některé bohužel přes prázdniny zapomněly mluvit 

česky, takže se s nimi muselo začínat zase od začátku, což zdržovalo zbytek skupiny, jak 

uvádí také Školní kronika.  

 

     Novým správcem školy byl jmenován pan K. Vízek, který se narodil 11. ledna 1902. 

Obecnou školu navštěvoval v Nížkově. V roce 1914 vstoupil na vyšší státní reálku v Jičíně a 

tam také začal studovat v roce 1917 státní učitelský ústav (v pouhých patnácti letech). V roce 

1921 vykonal zkoušku učitelské dospělosti a v roce 1923 zkoušku učitelské způsobilosti.  

 

     Původní správce školy pan Jaroslav Ulč byl ustanoven učitelem na expozituře Kněžičké 

školy. Místo něj pak byla jmenována učitelka paní Růžena Wildová (vychodila obecnou i 

měšťanskou školu cvičnou při ženském státním učitelském ústavu v Praze I.).  

 

     Ústřední Matice Školská byla velmi nápomocna činnosti české školy ve Vilémově a 

veškeré své snahy upnula k tomu, aby zakoupila pozemek pro vybudování vyhovující školy. 

Spolu s Národní osvětou se všemožně snažila podporovat zdejší chudé žactvo a pro ruční 

práce například zakoupila do školy šicí stroj.  
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     Stále zde sílí osvětová činnost, která vyzývá lid, aby se vzmužil před německou krutostí a 

hrdě se hlásil ke své české národnosti.  

 

 

3.3.5 Školní rok 1925 – 1926 
 

     V tomto školním roce se vyskytla komplikace v podobě udání na správce školy, a proto 

dne 17. září navštívil školu pan inspektor státních škol v Karlových Varech Josef Rayer. 

Prošel všechny body udání a vyslovil potěšení, že udání bylo nepravdivé. Naopak pochválil 

činnost učitelského sboru a školy vůbec. Na tomto udání je patrná nenávist německého 

obyvatelstva vůči české menšině, která se dále stupňuje spolu se snahou české menšiny o 

výstavbu nové školní budovy. Češi se však nevzdávali. 

 

 

3.3.6 Školní rok 1926 – 1927 
 

     Tato kapitola je pro českou školu ve Vilémově velmi podstatná, jelikož znamenala v jejím 

vývoji velký zlom a v podstatě nový začátek. „Školní rok započal dne 1.září ve znamení lepší 

budoucnosti v léta příští. Po četných urgencích zadána byla stavba školy stavitelské firmě 

ing. V. Werner, stavitel v Lounech.“
31

 Těsně před začátkem školního roku (29. srpna 1926) 

započala samotná stavba školy. Němcům se to moc nelíbí, ale Češi jsou nadšení. Na konci 

školního roku se žáci trošku s nostalgií a trošku se smutkem rozloučili se starou učebnou.
32

 

 

     Ve školním roce 1927/1928 uplynul již první rok od počátku výstavby nové školy a 

budova byla dostavěna. Na stavbě se podílel architekt Babuška z Prahy. Kolem celé budovy 

byla zahrada, cvičiště a dvůr. České obyvatelstvo bylo velmi hrdé na to, že země, která kdysi 

dávno patřila českým obyvatelům, se opět tímto způsobem navrací do jejich rukou a všude 
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kolem se ozývá mateřština. Každý den přicházelo mnoho diváků, aby se podívali na krásnou 

budovu, která zde pod rukama vlastenců vyrostla. Naopak německé obyvatelstvo na tento 

český počin pohlíželo s velikou nevolí. Němci do poslední chvíle nevěřili, že se podaří 

postavit čistě česká škola a i když byla stavba započata, tak stále doufali, že ji nakonec 

převezmou a bude z ní škola německá.   

 

 

Obrázek 2 - nová budova vilémovské české školy 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Album - dar žáků a učitelů z vilémovské české školy spolku Včelky v Americe 

 

     „Vstoupíme-li do budovy, jsme opět mile překvapeni malebným vzhledem. Vysoké 

chodby – prostorné – množství oken – záplava světla. Vzduch a slunce! Hlavní podmínky 

zdravého života. V budově – v souterrénu jest vedle dvou sklepů dílna pro ruční práce 

chlapecké, školní kuchyně se spižírnou a široká chodba, na níž je možno v zimě se žáky 

cvičiti. V přízemí jsou dvě šatny – jedna pro hochy, druhá pro dívky, byt správce školy o 1 

kuchyni, dvou pokojích, předsíni, koupelny, spíže s příslušenstvím a s druhé strany mateřská 
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škola a opatrovna s 1 učebnou a bytem pěstounky o 1 kuchyni a 1 pokoji. V prvním poschodí 

jsou dvě učebny, komora pro školnické nářadí a záchody pro žactvo. Kabinet umístěn jest 

v podkroví vedle pokoje pro učitele a vedle dvou půd. – Stavba provedena je z betonu.“
33

 

 

     Dne 4. září 1927 proběhlo slavnostní otevření budovy. České obyvatelstvo mělo opět 

možnost a příležitost k uspořádání slavnosti, která se stala setkáním českého obyvatelstva. 

Vilémovská škola se stala první novou českou školní budovou v celém kadaňském okrese.     

Škola byla rovněž finančně podporována spolkem Čechů žijících v Americe „Včelky“ – na 

lodi při cestě z Ameriky do Evropy provedla například peněžní sbírku paní Julie Hrychová, 

která takto pro školu získala celkem 3300 Kč. 

 

Obrázek 3 - Album – dar pro "Včelky" 

   

Zdroj: Album - dar žáků a učitelů z vilémovské české školy spolku Včelky v Americe 

 

     Tolik z historie vilémovské české školy, která si těžce vydobývala své místo v nelehké 

době před druhou světovou válkou. V této době se spousta českých škol snažila o reformy, 

které probíhaly na mnoha místech a občas by se možná daly přirovnat k porevolučním létům 

devadesátým v současném školství. Toto však nebyl přímo úkol vilémovské české školy, 

jelikož ta měla plno práce s tím, aby byla v tomto, téměř zapomenutém koutu republiky, 

zachována a rozvíjena výuka dětí v českém jazyce. I když zde zakladatelé školy na mnoha 
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místech naráželi na proněmecké smýšlení úřadů, úředníků a místních německých obyvatel, 

vyrovnali se s těmito překážkami na výbornou.  

 

     Dle způsobů výuky a různých přístupů, které aplikovali místní učitelé a zmiňuje je také 

Školní kronika, můžeme konstatovat, že se zde objevovaly prvky skupinové výuky a také 

projektového vyučování. Toto bylo patrné zejména při pořádání různých školních slavností. 

 

 

Obrázek 4 - Dětský den 1928 u nové školy 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Album - dar žáků a učitelů z vilémovské české školy spolku Včelky v Americe 

 

 

3.3.7 …o devadesát let později aneb Školní projekt 2013 

 

     Díky studiu historických materiálů vznikla zajímavá myšlenka a ta byla prvním krokem k 

uspořádání školního projektu s názvem 90. výročí českého školství ve Vilémově. Žáci byli 

v rámci projektu seznámeni s historií školy, podíleli se částečně také na vyhledávání a 
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zpracovávání informací, které se týkaly této historie, a nejednou byli velmi překvapeni, jak 

vůbec školství a školní výuka před těmi devadesáti lety vypadala. Najednou zjišťovali, že 

vybavení a zázemí, které je dnes běžnou součástí každé školy, a které již bereme jako 

samozřejmost, bylo před devadesáti lety na hony vzdálené tomu dnešnímu. Na tomto 

projektu se daly výborně sledovat také mezipředmětové vztahy. Informace z projektu byly 

zapojeny do výuky dějepisu, zpracování obrazové dokumentace a prezentace se zase zapojilo 

do hodin informačních technologií. V hodinách českého jazyka psali žáci esej na dané téma a 

také se podařilo spojit s projektem i výtvarnou výchovu, kdy děti malovaly budovu školy a 

školní třídy a současné vybavení. Obrázky byly použity při výzdobě průběhu pořádání 

výstavy. Do našeho projektu se zapojila rovněž obec Vilémov, která oslovila prostřednictvím 

svých webových stránek a regionálního tisku občany, aby pomohli dát dohromady 

fotografickou výstavku z dobových fotografií.  

 

Obrázek 5 - budova vilémovské školy dnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Chomutov 

 

     Během půl roku se nám podařilo shromáždit velké množství materiálu, které jsme spolu 

se školními dětmi zpracovali, vytvořili popisky k fotografiím, fotografie naskenovali, obec 

nám zajistila výstavní panely. Dokonce díky obecní výzvě na webových stránkách přišel 

jednoho dne poštou zajímavý balík, který putoval až z Ameriky. Když mě pan starosta o 

tomto informoval a já jsme viděla obsah balíku, úplně mě to ohromilo. Jednalo se totiž o 
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album, které vytvořili obyvatelé Vilémova a poslali je jako poděkování členům českého 

spolku Včelky v Americe za sponzorské dary, které dle staré školní kroniky škole poskytli. 

Album nám zaslal synovec jednoho ze zakládajících členů spolku Včelky a zároveň syn pana 

Rudolfa Moravce, který byl jedním z nejdůležitějších lidí, kteří se zasadili o vznik české 

školy ve Vilémově. Album tedy původně putovalo v roce 1931 z Vilémova do Ameriky, aby 

se do Vilémova opět po 83 letech vrátilo. Obec pomohla s financováním vytvoření digitální 

kopie kroniky z Ameriky a samozřejmě tato se objevila také na naší výstavě. 

 

Obrázek 6 - průvodní dopis do Ameriky 

 

Zdroj: Album - dar žáků a učitelů z vilémovské české školy spolku Včelky v Americe 
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Obrázek 7 - odesílatel Alba Jaromír Moravec (syn jednoho ze zakladatelů školy) 

 

Zdroj: Archiv Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Chomutov 

 

     K uspořádání samotné výstavy jsme využili příznačné datum 28. září 2013, kdy se 

zároveň slavil státní svátek Den české státnosti. V tento den tedy byla uspořádána výstava 

s názvem 90. výročí českého školství ve Vilémově, která byla spojena se Dnem otevřených 

dveří. Žáci devátého ročníku se podíleli na moderování výstavy, kdy byla návštěvníkům 

představena celá historie školy a její vývoj v průběhu těch devadesáti let. Výstavu si ten den 

prohlédlo kolem 500 návštěvníků, z nichž někteří, kteří dříve ve Vilémově chodili do školy či 

žili, přicestovali až z opačného konce republiky. Výstava byla spojena s kulturním 

programem, který si připravily děti ze školy a školky a všichni návštěvníci si poté mohli 

prohlédnout stávající školní budovy a zavzpomínat na svá školní léta.  

 

     Celý program se velmi vydařil a i školní děti, které se zapojily do práce na přípravách a na 

samotném dni s výstavou viděly, že jejich práce nebyla zbytečná. Téměř by se dalo říci, že se 
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škola vrátila o několik desítek let zpět, do období První republiky, kdy bylo běžné pořádání 

školních slavností, jak uvádí naše stará školní kronika. Nejenom děti, ale i dospělí byli 

překvapeni, jak bohatá je historie naší školy a všichni si při prohlídce jednotlivých budov 

snažili představit, jak tehdy probíhala výuka a její organizace. Část výstavy byla po skončení 

přesunuta do prostor radnice ve Vilémově a dodnes si ji mohou zájemci v místě prohlédnout.  

 

Obrázek 8 - Ze života školy dnes 

 

Zdroj: Archiv Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Chomutov 

 

Obrázek 9, 10 - Mikulášská nadílka (žáci 9. tř., r. 2011), Akce „Pomozte dětem“ (r. 2011) 

  

Zdroj: Archiv Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Chomutov 
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4 Václav Příhoda (1889 – 1979) 
 

     Václav Příhoda, významná osobnost z dějin české pedagogiky. Ve své práci nemohu tuto 

postavu opomenout. Narodil se v roce 1889 do učitelské rodiny. Po celý svůj aktivní život se 

věnoval pedagogice, didaktice a psychologii. Jako středoškolský profesor působil v České 

Třebové, Kladně a Praze, kde se jeho kmenovou školou stala reálka v Ječné ulici. Na počátku 

své kariéry se věnoval filozofii, avšak po vzniku samostatného Československa se v podstatě 

zaměřil na reformy československého školství. 

 

     Václav Příhoda byl velkým kritikem vnější i vnitřní podoby prvorepublikového školství. 

Jeho pedagogické názory byly formovány a ovlivňovány především jeho studijními pobyty 

na amerických univerzitách. Zde úzce spolupracoval s Edwardem Lee Thorndikem a Johnem 

Deweyem a na základě této spolupráce potom rozpracovával plán školské reformy. Velmi 

podstatným a užitečným prvkem zde byl dialog, který díky jeho plánu vznikl, a to mezi 

stoupenci V. Příhody a stoupenci O. Chlupa, kteří byli představiteli brněnské Nové školy. 

 

     Pod vlivem O. Chlupa reflektuje v pedagogické práci dynamismus a experiment a 

orientuje se na oblast experimentální pedagogiky, aby dokázal, že pedagogické jevy jsou 

ověřitelné a soudy o nich dokazatelné. V těchto intencích pak řešil problémy školské 

organizace jak vnější, tak vnitřní, které vrcholí v r. 1929 v jeho návrhu jednotné vnitřně 

diferencované devítileté školy a vzdělávání učitelů, jímž se intenzívně zabýval zejména ve 

30. letech. Pro hlubší poznání experimentálních metod v pedagogice absolvoval řadu 

krátkodobých stáží (Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Německo) a dva delší pobyty v 

Americe. Do USA poprvé odjel v r. 1922 (po smrti své ženy). Učil tam na střední škole v 

Chicagu, aby se finančně zabezpečil, a současně navštěvoval přednášky na univerzitě. 

Seznámil se zde s novými experimentálními a statistickými metodami a jejich využitím v 

pedagogice a psychologii.  

     V roce 1924 se na výzvu F. Kádnera vrátil, aby se habilitoval na Karlově Univerzitě a 

poté, co obhájil práci Psychologie a hygiena zkoušky, byl jmenován soukromým docentem 
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pro didaktiku v pedagogickém semináři FF UK. V roce 1925 opět odjel do USA, aby zde 

studoval u nejpřednějších amerických pedagogů a psychologů (Johna Deweye, Edwarda Lee 

Thorndika). Jejich názory vycházející z pragmatické filozofie přispěly – spolu s vlivem české 

tradice (Komenský, Úlehla) – k formování jeho vědeckého profilu. Celý život se snažil v 

pedagogice a později v 50. letech i v pedagogické psychologii uplatňovat vědecké metody, 

které by umožňovaly pedagogické a psychologické jevy měřit, ověřovat a dokazovat. Proto 

neustále konfrontoval své teoretické názory s praxí. Z tohoto hlediska byla po Příhodově 

návratu z USA důležitá jeho činnost na Škole vysokých studií pedagogických, kde také získal 

řadu přívrženců pokusné práce u nás, kteří pak nové poznatky tvořivě uplatňovali ve své 

praxi. Jako příklad může sloužit experiment na Masarykově měšťanské škole ve Zlíně, který 

ověřoval Příhodův návrh jednotné devítileté, vnitřně diferencované školy. Ke kvalitní práci 

učitelů na experimentálních školách měly pomoci i některé jeho knihy. Vzhledem k tomu, že 

reforma školy je v rukou učitele, zpracoval v roce 1937 návrh na vysokoškolské pedagogické 

vzdělávání učitelů v knize Vědecká příprava učitelstva. V souladu se svou myšlenkou, že 

„učitel je vědec a nikoli umělec“, předložil odpovídající obsah pedagogického vzdělání, 

diferencovaný podle stupně škol. Pokračování těchto snah však přerušila válka. Již v jejím 

průběhu se Příhoda zapojil do práce na návrhu základního školského zákona, s nímž pak 

učitelé po válce vystoupili. V říjnu 1945 byl jmenován univerzitním profesorem a stal se 

odborným poradcem na Ministerstvu školství, kde objasňoval a obhajoval ideu jednotné, 

vnitřně diferencované školy. Po roce 1948 mu byla znemožněna další pedagogická činnost. 

Plně se pak věnoval problematice psychologické. V roce 1956 vydal učební text Úvod do 

pedagogické psychologie, který se postupně rozrostl na čtyřsvazkové dílo Ontogeneze lidské 

psychiky, v němž zúročil svůj dlouhodobý zájem o experimentální pedagogiku a psychologii. 

Jde o dílo, které nemá ve světové pedagogické a psychologické literatuře obdoby. V roce 

1966 byla Václavu Příhodovi udělena medaile J. A. Komenského za celoživotní práci a v roce 

1969 mu byl k jeho osmdesátinám propůjčen Řád republiky.  
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5 „Příhodovská“ reforma 
 

     Jak již bylo řečeno výše, Václav Příhoda byl kritikem vnější i vnitřní podoby školství 

v období první republiky. Nová republika byla v masarykovském duchu založena na 

principech demokracie, čemuž však podle Příhody tehdejší školský systém vůbec 

neodpovídal. Děti se již v deseti či jedenácti letech rozhodovaly o dalším vzdělávání, ale 

jejich rozhodnutí bylo nejvíce závislé na finanční a sociální situaci rodiny a nikoliv na 

schopnostech a nadání jednotlivých dětí. Příhoda rovněž kritizoval věk, ve kterém byly děti 

nuceny rozhodnout se o svém dalším životě. Období kolem jedenáctého roku věku s sebou 

přináší velké změny osobnosti a tudíž ani školní výsledky nejsou v tomto období objektivní. 

  

     Tyto podněty přivedly Příhodu k plánu jednotné, vnitřně diferencované školy, kterou by 

na prvním i druhém stupni navštěvovala celá populace. Václav Příhoda chtěl tímto postupem 

nabídnout žákovi možnost přestupu mezi jednotlivými typy škol a to dle individuálního 

vývoje žáka. Žáci si měli částečně sami tvořit svůj rozvrh dle svých zájmů, schopností a 

životních cílů tím, že by měli na výběr z různých volitelných předmětů. Příhodovy výzkumy 

dokládaly, že vývoj žáka není plynulý a pravidelný, ale nýbrž velice specifický a 

individuální.
34

  

 

 

5.1  Jednotná škola: Její možnosti dnes a zítra 

 

     V roce 1928 byl v časopisu Školské Reformy publikován Příhodův článek „Jednotná 

škola, její možnosti dnes a zítra“. Václav Příhoda se v tomto příspěvku zamýšlí nad 

významem slova demokracie a jeho souvislosti s jednotnou školou. Příhoda se zamýšlí nad 

uplynulými dvaceti lety od vzniku samostatného Československa. Podle něj zde probíhala 

tzv. drobná školská válka, školství nemělo téměř žádnou koncepci ani plán, který by se 

soustavně plnil, a tudíž nedošlo ani k výraznému pokroku a odklonu od typického půdorysu 
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rakouské školy. Z tohoto důvodu volá Příhoda po nutnosti vypracování reformy celého 

školského systému. Důležitým znakem je omezení segregace a vyzdvižení koedukace. 

V demokratickém zřízení například pohlavní segregace pozbývá smyslu. Ve školním roce 

1928-29 již bylo 91,6% smíšených škol obecných. Přímým důkazem, že koedukace znamená 

zvýšení rovné příležitosti k vzdělávání jakožto základního požadavku demokratického 

režimu, je vzrůstající počet děvčat, studujících na našich středních školách. Dle Příhody je 

tato koedukace výrazným přínosem, kdy se mládež učí spolupracovat na společném díle již 

v době školní. Václav Příhoda se zamýšlí nad demokratizací výchovy v nově vzniklém 

Československu, kdy se u něj objevuje obava z nepochopení nových směrů a trendů 

v pedagogice. Důležitý je podle něj také poměr výchovy a demokracie, přičemž výchovu 

charakterizuje jako obecně biologický jev, který se v pedagogice omezuje jen na změny 

v chování a smýšlení lidí. Výchova v demokracii by pak znamenala v širším smyslu 

zvládnutí činitelů tak zvané latentní výchovy.
35

 Masaryk se snaží vysvětlit význam pojmu 

demokracie, jako státní formu novodobé organizace společnosti. „Uznání a provádění 

rovnosti všech občanů, přiznání všem občanům svobody, humanitní zásada bratrství uvnitř a 

navenek – toť novum nejen politické, nýbrž i mravní. Je-li pojata demokracie tak hluboko, že 

má přeměňovat lidi v rovné, svobodné a humánní, jest vlastně sama velkolepým výchovným 

systémem, jest ohromnou státní školou.“
36

 Jak je dále publikováno ve zmíněném článku, tak 

úkolem všech činitelů, které vytvářejí stát je vytvořit pro školu takové podmínky, aby mohla 

plnit svou úlohu. Ideologie výchovy ve všech systémech se má projevit ve třech základních 

fázích: v organisaci, ve vyučování a ve výchově => pro tuto rovnost všech společenských, 

biologických i názorových odlišností v školské soustavě je vytvořen název jednotné školy. 

„Nejvýznačnějším znakem demokratického školství jest tedy jednota, jako jest znakem 

školství nedemokratického segregace, tedy rozdělování mládeže podle odlišností do různých 

škol. Demokracie znamená rovnost a tudíž jednotu, ale neznamená stejnost. Odlišnosti musí 

být v demokratickém školství respektovány, pokud se jimi neruší základní jednota mravní, 

sociální a názorová, ale mohou býti řešeny jen v školní celistvosti. Jednotná škola jest tedy 

školou diferencovanou. Ze všech odlišností skupinových tedy se diferenciací vyhovuje jen 
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pohlaví, stupni tělesné zdatnosti a rozdílům v inteligenci, ale zásadně v téže jednotné školské 

atmosféře, jež musí býti kelímkem příštího jednotného občanství a politické rovnosti.“
37

 

Příhoda se rovněž inspiroval jedním z největších odkazů J. A. Komenského a jeho plánem 

jednotné školy. 

 

 

5.2 Návrh školského systému dle Příhody 

 

     Méně než půl roku poté, co Příhoda publikoval svůj článek, vypracovala 

reformní komise při ŠVSP Návrh na vybudování reformních škol v Praze a 

tento předložila radě hlavního města Prahy. Tento návrh požadoval vybudování 

alespoň tří reformních škol, které by byly na různých místech Prahy a došlo by 

v nich k odzkoušení nového vnějšího i vnitřního pojetí školské organizace.  

 

     Cíl tohoto návrhu i zamýšlené zásady byly převzaty z Příhodova podzimního 

návrhu z roku 1928. S realizací se mělo započít okamžitě, a to tak, že již ve 

školním roce 1928/1929 se měla provést příprava učitelů a v dalším školním 

roce již měl probíhat samotný pokus. Po čtyřletém období jejího testování, tedy 

ve školním roce 1932/1933 se mělo dokončit ověřování navrhované reformy. 

Konečný návrh reformy byl Organisační a učebný plán reformních škol, který 

se též nazýval modrá knížka, již obsahoval konkrétní zásady a organizaci práce 

na obou stupních škol. Zabýval se osnovami jednotlivých předmětů, především 

počtů, mluvnice a pravopisu. Podle tohoto plánu nakonec byly ustanoveny 

v roce 1929 pokusné školy v Praze (Michle, Nusle, Hostivař), v Humpolci a ve 

Zlíně.  

                                                 
37

 Příhoda, V.: Jednotná škola: Její možnosti dnes a zítra. Časopis Školské Reformy, ročník 10, 1928, číslo 1 

 



54 

5.3  Masarykova pokusná diferencovaná škola ve Zlíně 

 

     Lidové noviny dne 1. 2. 2011 uveřejnily rozhovor s pedagogem Jaroslavem 

Kozlíkem, který učil na Masarykově pokusné diferencované škole ve Zlíně a 

popisoval zkušenosti ze své pedagogické praxe na této škole. Tato škola by se 

dala přirovnat k dnešnímu druhému stupni základní školy. Měla asi 600 žáků, 

kteří byli rozděleni podle schopností do větví A, B a C. Ve třídě C měli žáci 

dobře zvládnuté učivo základní, ve třídě B již byly na žáky kladeny vyšší 

požadavky, mluvilo se zde o učivu rozšiřujícím. Ve skupině A bylo učivo ještě 

náročnější, takzvaně výběrové. Jak říká pan docent Kozlík, přestože byli žáci 

rozděleni dle schopností, tak neměli pocit separace, protože škola žila 

společným životem a scházela se na společných akcích.  

 

     Podle stavu dnešní společnosti, kdy je žebříček hodnot vystavěn na osobním 

úspěchu a dalo by se říci spíše prospěchu, by nejspíše takovéto rozdělení žáků 

vedlo k částečnému ne-li téměř úplnému vyloučení některých z nich z jejich 

sociální skupiny. Naopak dnešní trendy spíše směřují k tomu, aby se děti příliš 

neodlišovaly a nevyčleňovaly, což však také není úplně v pořádku. Na jedné 

straně chceme podporovat a posilovat sebevědomí nadaných dětí, ale na druhé 

straně máme obavy, že by tím mohlo utrpět sebevědomí těch méně úspěšných. 

Velkým problémem navíce je, že sociální sounáležitost v naší současné 

společnosti jaksi pokulhává. Každý má starost převážně o sebe a k problémům 

okolo jsme až cynicky neteční. Kladu si otázku, kde je potom ta hranice, kdy 

úspěch jednoho znamená neúspěch jiného?  
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     Masarykova pokusná diferencovaná škola ve Zlíně začala už v tehdejší době 

se způsobem projektového vyučování. Učitelé živě o této metodě debatovali a 

zkoušeli ji. Docent Kozlík popisuje vznik prvního projektu, kdy si žáci přišli 

k němu domů prohlédnout králíkárnu, kterou postavil. Protože je to zajímalo, 

tak jim pan docent nechal v kreslení načrtnout králíkárnu podle jejich představ, 

v rýsování potom své představy zpřesnili, v matematice se postarali o kalkulaci 

ceny hotové králíkárny. A protože pedagogický sbor měl zájem v rámci 

pokusnictví o propojování jednotlivých předmětů (jak dnes s oblibou 

používáme termín mezipředmětové vztahy), tak se zapojili vyučující také 

v českém jazyce, kdy žáci psali o práci fejeton a v biologii zařadili aktuálně 

mezi probíraná témata hlodavce. Jak celý projekt hodnotí docent Kozlík, tak 

výsledkem bylo, že se v několika rodinách odhodlali k chovu králíků.  

 

     Pokud se ve Zlíně některému z pedagogů osvědčil určitý postup, řekl to 

ostatním a oni to také vyzkoušeli, až se dospělo k tomu, že během pár let tyto 

osvědčené postupy používala celá škola. Reforma tudíž nespočívala v tom, že 

bylo vydáno nějaké nařízení a stanoveno, že od teď se jím musí všichni řídit, ale 

skutečně vše záviselo na postupném ověřování a uvádění jednotlivých postupů 

do praxe. Pan docent Kozlík uvádí, jak na jejich školu kdysi zavítala zahraniční 

delegace a vyjádřila se v tom smyslu, že Masarykova škola je výkladní skříní 

evropského školství. Hlavní metodou, kterou ve Zlíně také používali, bylo 

samoučení, tak jak jej navrhoval ve své reformě i Příhoda. Učitel látku uvedl a 

snažil se pro ni získat žáky. Poté žáci dostali texty, kde bylo vyznačeno 

základní a rozšiřující učivo a vzadu byly dokonce uvedené výsledky, které 

sloužily k následné sebekontrole. Děti mohly pracovat samostatně, ale také ve 

dvojicích či skupinách a učily se tím týmové spolupráci. Je až neuvěřitelné, že 



56 

před více než osmdesáti lety se vyskytovaly metody, které se dnes opět snažíme 

používat a často máme tendenci je označovat jako nové a moderní.  

 

     Experiment ve Zlíně skončil s německou okupací a s odchodem Jana Bati do 

zahraničí. Reformní pokus sice měl oporu v Ministerstvu školství, ale o 

financování jednotlivých nápadů se staraly firmy, v případě Zlína pan Baťa. Jak 

zmiňuje docent Kozlík, tak Jan Baťa se vždycky zajímal o učitele, kteří dávali 

žákům něco navíc, a Baťově firmě hodně záleželo na vzdělání, které se snažila 

podporovat.  

 

     Podle docenta Kozlíka by dnešní škola měla být svobodná, demokratická, 

tvořivá a úsporná. Není příliš důležité, co se děti učí, ale jakým způsobem se učí 

a jak se tím rozvíjí dětská osobnost. Hlavní předpoklad je, že učitel dokáže 

rozeznat a využít silné stránky každého dítěte. Cílem školní výchovy by měla 

být osobnost, která má sociální cítění, myslí tvořivě a pracuje produktivně.  

 

     Dnešní společnost je založena hlavně na principu soutěže a to téměř ve 

všem. Ale pokud se podíváme na celý život, tak ten přece není o soutěži, 

kvalitní život souvisí především s citem. My ho bohužel v současnosti jaksi 

vynecháváme. Děti sice jsou přirozeně soutěživé, ale jelikož soutěživost 

rozděluje, tak bychom v nich měli pěstovat právě i skromnost, spolupráci, 

porozumění a sjednocení. To je to, co dnešní společnost postrádá. 

 

     Každá práce by měla být nějakým způsobem vyhodnocená. Toto hodnocení 

spadá do poslední fáze té které práce a úzce s ní souvisí. Důležitý je způsob, 

jakým je hodnocení provedeno. Z výsledků by měly být stanoveny nějaké 
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závěry, které ukáží další cestu, kterou se máme ubírat. V roce 1937 proběhla 

anketa o pokusných školách a z ní vyplynulo, že školská reforma nemůže 

proběhnout bez ověřování a pokusů, že je nutná demokratizace školské 

soustavy. K ověřování je nutno používat vědecké metody koordinované 

Výzkumným ústavem pedagogickým. Výzkumný ústav pedagogický je 

organizačním, řídícím, kontrolním a hodnotícím orgánem školského 

experimentu. Z ankety dále vyplynulo, že pokusné školy potřebují co největší 

správní a pedagogickou autonomii a společenskou odpovědnost, co nejlepší 

podmínky hmotné a personální, které jdou ruku v ruce s dobrým vybavení, což 

souvisí s úsporou práce a konečnou spokojeností žáků i učitelů. Obsah vzdělání 

je věcí vědeckých kolektivů. Reforma školy je také nutná souběžně s reformou 

ve vzdělání učitelů, kdy vysokoškolské vzdělání učitelů je stanoveno jako 

hlavní požadavek. Tohoto nebylo dosaženo.
38

  

 

     Docent Kozlík se pedagogice věnoval celý svůj profesní život. Narodil se 

v roce 1907. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Od roku 1933 působil na 

pokusné měšťanské škole ve Zlíně. Také během války tajně spolupracoval se 

školskými odbory. Podílel se hlavně na vypracování plánu pro tělovýchovu. Po 

válce téměř třicet let pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Po 

sovětské okupaci musel nuceně do penze, protože s okupací nesouhlasil. Po 

roce 1990 ho opět pedagogická obec vyhledala a on i nadále spolupracoval 

s učitelskými iniciativami. Je autorem více než třiceti knih s pedagogickou 

tematikou. Docent Kozlík dne 21. října 2012, ve věku 105 let, zemřel.   
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6 Vývoj školy 1. stupně v ČSR v letech 1918 - 1939 
 

     České pokusné školy se v rámci praxe snažily zkvalitnit výchovu a vzdělání dětí 

v počáteční škole již ve dvacátých letech dvacátého století. Škola prvního stupně nebyla 

jediným předmětem zájmů zakladatelů pokusů. Pokusy byly uskutečňovány postupně, ale 

jelikož zde neexistovala komplexní koncepce, podle které by se pokusná škola vždy rozšířila 

o další ročník, tak byly jednotlivé pokusy prováděny téměř výhradně jen v rozsahu počáteční 

školy, tj. školy prvního stupně.  

 

     Společnost byla ovlivněna prožitými válečnými zkušenostmi a hlavní důraz v té době byl 

kladen na mravní výchovu a výchovu k humanismu. Od skončení první světové války a 

vzniku samostatné Československé republiky až do začátku druhé světové války byl veden 

boj o to, jak bude vypadat škola.  

 

     Tato doba, jak už byly mnohokrát zmiňováno, přála reformním pedagogickým aktivitám. 

Byly předkládány různé reformní návrhy, které chtěly změnit herbartovskou podobu školy a 

vyučování v nově vzniklé republice. Začaly tedy vznikat české a moravské pokusné třídy a 

zařadily se do pedagogického reformního proudu, který od druhé poloviny 19. století působil 

v evropských zemích a USA. Navázaly také a byly určitým vyústěním reformního úsilí 

jednotlivců – českých pedagogů z éry končícího Rakousko-Uherska. Centrálními postavami 

českého školského pokusnictví byli právě učitelé-jednotlivci se svým výrazným 

pedagogickým talentem a rukopisem. Dr. Spěváček ve své knize Průkopníci českých 

pokusných škol uvádí, že „naše poválečné pokusné školy zakládaly své didaktické a 

pedagogické působení na osobnosti učitele“.
39

 Zde se nabízí i vysvětlení, proč – vzhledem 

k jejich jedinečnosti a důrazu na každodenní náročnost práce pedagoga – nebylo na jejich 

školské pokusy navázáno v systematičtější podobě (samozřejmě kromě faktu, že veškeré 

snahy o zreformování československého školství skončily poměrně brzy – z pochopitelných 

historických důvodů v letech 1938 – 1939). 
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59 

      Zajímavostí je, že čeští školští pokusníci byli velmi oceňováni ve světě – někdy více než 

doma; známá byla jména Bakule, Bartoš, Úlehla; zahraničními odborníky (USA – 

C.Washburne) byl např., jak už bylo zmíněno výše, vyhledávaný „Dům dětství“ v Horním 

Krnsku učitelů Švarce, Krcha a Havránka; takto navštěvovaná byla také pokusná pracovní 

škola Antonína Kavky v Orlických horách; známé byly pokusné školy v Holešovicích a 

Kladně. Všechny tyto pokusy měly společné rysy při realizaci výuky bez osnov, bez rozvrhu 

hodin a bez učebnic. Byla zde výrazná snaha o volnou výchovu a činnost škol se opírala o 

žákovskou samosprávu.  

 

     Centrem zájmu byl především druhý stupeň, který byl v té době nejvíce roztříštěn, ale 

v povědomí pokusníků byla stěžejní myšlenka, že nelze provést reformu bez prvního stupně 

(do doby před reformami hovoříme o škole obecné), který byl nedílnou součástí 

vzdělávacího systému. Pojetím prvního stupně se zabývaly tři návrhy. Nejpodrobněji to byl 

v roce 1930 Organizační a učebný plán reformních škol. Hlavním úkolem tohoto plánu je 

správně řídit dětský vývoj od 6 do 11 let ve výchově mravní i tělesné a připravit mládež pro 

vyšší vzdělání, pomocí poskytnutí základních vědomostí a dovedností aktivní pracovní 

metodou a vedením k samostatnosti a připravit děti pro vyšší vzdělání. Tento úkol mohl znít 

celkem obecně, ale byl podrobněji rozpracován a konkretizován v požadavku vštípit dětem 

kulturní nástroje, bystřit a rozvíjet jejich smysly, rozvíjet jazyk, vypěstovat v nich základní 

pracovní návyky a vědomosti, které jsou nutné pro zapojení do pracovního procesu, vzbudit 

u dětí zájem o dění kolem nich a rozšířit slovní a pojmovou zásobu. Toto by byl tedy úkol 

vzdělávací. 

 

     Kromě vzdělávacího úkolu se měla výchova na prvním stupni zaměřit také na výchovu 

citu pospolitosti a sociálního uplatnění. Tento úkol se také podrobněji zabývá úzkým 

vztahem prvního stupně k mateřské škole. A to vzhledem k plynulému přechodu z mateřské 

školy do první třídy. Reforma navrhovala zavést evidenční karty dětí, kam by se 

zaznamenávaly osobní anamnézy jednotlivých žáků, které by posloužily při zápisu dětí do 

první třídy. Učitelé by tak své budoucí žáčky poznali ještě před nástupem do školy. Dalším 
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návrhem byly vzájemné hospitace učitelek mateřských škol a prvního stupně a měly být 

sjednoceny metody práce s dětmi a také didaktické přístupy a materiál.
40

  

 

     V předškolním věku dítě vnímá svět jako harmonický celek, nástupem do školy začíná 

dělení tohoto celku, což je podle Příhody špatně. Z tohoto důvodu bylo doporučeno 

realizovat princip koncentrace učení. Ten spočíval v tom, že pro první a druhou třídu mělo 

být vyučování nedělené, vymezená byla pouze vyučovací doba. Učitel už si sám určoval 

náplň výuky podle konkrétní situace a zájmu dětí. Inspirací pro stoupence reformní 

pedagogiky byl samozřejmě i Komenský, jako domácí tradice. Od třetí třídy se již výuka 

začíná dělit na předměty a pozvolna se zavádí systém tzv. poloodborného vyučování. Děti by 

si pozvolna zvykaly na různé předměty a ve čtvrtém a pátém ročníku by se již učily podle 

běžných vyučovacích předmětů. Od pátého ročníku navíc Plán počítal s dalším rozšířením 

systému poloodborného vyučování, aby přechod dětí na druhý vzdělávací stupeň byl 

pozvolný. Stále je kladen velký důraz na samostatnost a samočinnost žáků, která se řídí 

hlavně zásadou individualizace. Předmětem vzdělávání je vždy jedinec, který má své 

specifické schopnosti a dovednosti, a ty je třeba rozvíjet. Plán doporučuje zavádět metody 

aktivní problémové a projektové práce.         

 

     Již například v roce 1915 byl v této souvislosti zaveden učebními osnovami nový předmět 

Vlastivěda. Reformisté se pustili do hledání tzv. koncentračních středů. Pro nižší stupeň 

obecné školy byla jako koncentrační střed stanovena prvouka (1. a 2. třída), pro střední 

stupeň (3. až 5. třída) to byla právě vlastivěda. Vedle mateřského jazyka byly prvouka i 

vlastivěda považovány za nejdůležitější předměty. Žáci jsou již od samého počátku vedeni 

k samostatnosti a ke schopnosti samostatně kontrolovat svou práci, kontrolu zpočátku 

provádí jen učitel, ale postupně se učí žáci provádět kontrolu samostatně. K tomu jim slouží 

především didaktické testy a grafy, které navíc zajistí větší objektivnost hodnocení.
41

  

 

                                                 
40

 Váňová, R.: Vývoj počátečního školství v českých zemích. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986.  
41

 tamtéž 



61 

     Reformní návrh na pojetí školy 1. stupně vznáší požadavek na diferencovanost jednotné 

školy. Na tomto stupni se jedná především o uplatnění kvantitativní diferenciace, která 

spočívá v oddělení dětí v rámci tříd. Například zřizováním podpůrných tříd nebo 

nápravových kurzů pro opožděné děti. Z tohoto návrhu je patrné, že i na prvním stupni 

našeho vzdělávacího žebříčku se reforma soustředila na organizační a technickou stránku 

vyučování, tj. že říkala, jakým způsobem se bude učit, ale obsah vzdělání byl zcela 

opominut. To znamená, že pokusníci se nezaměřili na klíčový prostředek výchovně 

vzdělávacího cíle, kterým obsah učiva bezesporu je. Začalo se mluvit o principu globalizace. 

„Východiskem tohoto vyučování je věcné učení (učení o přírodě a společnosti, dnešní 

prvouka, přírodověda a vlastivěda), volí pro ně název nauka o životě. Tato nauka o životě 

vystupuje v 1. a 2. ročníku jako nediferencovaná jednota, ve 3. a 4. ročníku se člení na 3 

obory (člověk, příroda, civilizace), teprve v 5. ročníku je samostatným učebním předmětem. 

(Zde, tj. v 5. ročníku, jsou zavedeny obvyklé vyučovací předměty.) V rámci nediferencované 

nauky o životě se má dítě seznámit s poznatky, které mu dosud byly zprostředkovány 

jednotlivými učebními předměty.“
42

  

 

     Tento styl vyučování měl nahradit stávající vyučovací předměty avšak již pokusníci z 20. 

let upozornili na to, že v takto pojatém vyučování děti nedosahují systematického vzdělání. 

„Důsledné uplatnění principu životného vyučování vede zejména k nedostatečným 

požadavkům v triviu.“
43

 A tak na základě těchto zjištění i Příhoda zařadil do organizačního 

systému vzdělávání rovněž čtení, psaní a počítání jako samostatné předměty. Zde se však při 

výuce uplatňovaly Příhodovy metody globálního čtení a psaní. Vyučování počtům souvisí 

s reformou jen okrajově. Počty jsou svou charakteristikou posuzovány jako dovednost 

potřebná pro život. 

 

     Globální metoda se ve své době velice rychle šířila, ale vedle svých stoupenců měla také 

řadu odpůrců a hovořilo se o tzv. globální válce, která vyvrcholila ve 30. letech tím, že 

školský inspektor Šindelář nařídil všem pražským školám používání globální metody. 
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Globální metoda byla nejvíce zkoušenou metodou. Zkoušely ji školy téměř v každém okrese. 

Metoda vychází z poznávání slov, kdy dítě poznává slovo ve spojitosti s nějakým obrazem a 

pak jej automaticky jako obraz vnímá. Tato metoda se využila již při vyučování počátečnímu 

čtení na všech pokusných školách ve školním roce 1929/1930. Souběžně se započatou 

výukou byly také vydány první globální čítanky (První kniha, Sluníčko, Děti) a rovněž 

metodiky k jednotlivým čítankám. Zkoušení metody se tedy šířilo velmi rychle, avšak 

odpůrci byli překvapeni z časového rozpětí, za jak dlouho se naučí dítě číst. Příhoda uváděl 

časový úsek 4 – 18 měsíců. Didaktikové upozorňovali na fakt, že nejde o čtení, ale pouze o 

nepřesné dohadování.
44

  

 

     Vyučování psaní globální metodou rovněž spočívalo v komplexnosti. Podle globální 

metody se děti hned o počátku učili psát celá slova. Navíc se dbalo na techniku, kdy slovo 

bylo napsáno jedním plynulým tahem a hlavně zpaměti. Cílem nebylo krasopisné písmo, ale 

důležitá byla čitelnost. Jelikož globalisté měli pocit, že psaní zpomaluje čtecí pochod, 

počítalo se s výukou psaní až ve 2. pololetí 1. ročníku.
45

 

 

     Počty měli trošku jiné postavení. Byly vnímány jako předmět, bez kterého se člověk 

v životě neobejde. Žáci se učili na praktických příkladech ze života, ale vedle toho se rovněž 

soustředili i na nácvik mechanických úkonů. Příhoda připravil a zorganizoval rozsáhlý 

výzkum, který se týkal prvků počtářského mechanismu. Byl pojatý poměrně široce a 

výsledky tohoto výzkumu vzbudily zájem v pedagogických kruzích. Posloužily 

k vypracování pomůcek početního vyučování.
46

 

 

     Jak již bylo řečeno výše, příhodovská reforma se soustředila spíše na jednotnou 

diferencovanou školu 2. stupně a s tím souviselo i množství realizovaných pokusů. 

Pokusných měšťanských škol bylo v uvedeném období více než třicet. Kdežto reformních 

obecných škol, které existovaly spolu s měšťanskými, bylo pouze šest (tři v Praze – 

v Nuslích, Michli a Hostivaři a dále ve Zlíně, Brně a Otrokovicích). Nebyla však vytvořena 
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žádná malotřídní pokusná škola. Ve všech těchto školách se realizovala metoda globálního 

čtení i psaní. Rozdílné názory na analýzu v globálním čtení byly patrné již při výběru 

čítanky. Pražské pokusné školy využívaly První knihu, resp. Sluníčko, naopak moravské 

školy respektovaly čítanku Děti a v ní rozpracované Vránovo pojetí. Postup v metodě 

globálního psaní byl u všech reformních škol jednotný. Školy rovněž nebyly jednotné 

v názoru na organizaci vyučování, některé měly dobrou zkušenost s paralelními třídami, jiné 

naopak dávaly přednost diferenciaci do skupin v rámci tříd. A přestože se nepotvrdily 

jednotné experimentální výsledky, tak byla tato nová opatření povýšena na obecně platnou 

normu a byla zařazena do tzv. normálních osnov. A odtud byl již jen krůček k výše zmíněné 

„globální válce“. Globální válka trvala až do okupace.
47

 

 

     Většina pokusných reformních škol pracovala až do začátku druhé světové války, ale 

v jejich činnosti začala být patrná stagnace a školy se tudíž pokoušely hledat nový směr a 

předmět činnosti. „Příznačné pro tento stav je i množství bilancujících zpráv vesměs 

uvádějících, že úkol reformních škol je splněn. Po roce 1936 začaly pokusné a reformní školy 

pociťovat důsledky hospodářské krize. Reagovaly na ně žádostmi o morální i hmotnou 

podporu. Tyto žádosti se však nedočkaly odezvy.“
48

 Činnost pokusných reformní škol 

s příchodem druhé světové války byla ukončena. 
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 Váňová, R.: Vývoj počátečního školství v českých zemích. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986. 
48

 tamtéž 
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7 Současné pojetí školy prvního stupně 
 

     V současnosti jsme svědky neustálých reforem a reformních pokusů. A když se podíváme 

do minulosti a právě do období první republiky, nelze si nevšimnout shodných znaků při 

těchto pokusech. Bohužel zde chybí podrobné analýzy prováděných reforem a jejich 

zhodnocení, ve své podstatě chybí zpětná vazba, která by stanovila efektivitu a funkčnost 

jednotlivých zaváděných změn. Opět se začínají objevovat školy, které zavádějí metodu 

globálního čtení a psaní, a tak trochu se opakuje historie 30. let. Je to celkem pochopitelné, 

jelikož reformní hnutí dosáhlo ve 30. letech v oblasti didakticko-metodické cenných 

výsledků, které jsou velmi přínosné a podnětné i pro současnou počáteční školu. 

 

     V dnešní době se znovu začíná také mluvit o principu komplexního vzdělávání, je kladen 

důraz na mezipředmětové vztahy. Děti se tím učí vnímat souvislosti a posilují svou 

přirozenou inteligenci. Navíc mám ověřeno z praxe, že tento postup výborně napomáhá 

vzbudit v dětech zájem o získávání nových informací, což v dnešní době hraje nemalou roli. 

Současný učitel má velkou konkurenci v podobě médií a informačních technologií a nezřídka 

jsou tyto dva subjekty pro něj nerovným soupeřem v boji o žákovu pozornost, což velmi úzce 

souvisí s výchovou a kázní, která je tolik potřebná k předávání a hlavně přijímání nových 

informací dětmi. 

 

     Výchova a kázeň spolu úzce souvisí. Obsah pojmu kázeň se mění s dobou a vývojem 

společnosti. Proto nahlédnutí do této problematiky a zamyšlení se nad současnými vlivy, 

které kázeň a potažmo výchovu utvářejí a formují, je velice podstatné. S pojmem kázeň si 

spojíme spíše vnější kázeňská opatření, než bychom se zamysleli nad vnitřní stránkou kázně 

a složitým procesem ukázňování. Jen pouze uvědomění si, že kázeň lze rozdělit na vnější a 

vnitřní, přináší jiný pohled na tuto problematiku. Současný pedagog při svém výchovném 

působení na žáka by měl mít neustále na mysli i samotný proces ukázňování, který je ve své 

podstatě velice složitý, dlouhodobý a závislý na mnoha činitelích. I když dnešní příprava 

pedagogů neopomíjí problematiku psychologie či sociologie, je proces přenesení 

teoretických znalostí do praxe stále složitý a dle mého názoru i neutěšený.  
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     Vzhledem k tomu, že pedagogika ve svém základu vychází z filozofických směrů, je 

zajisté přínosné si některé, pro pedagogiku významné, směry připomenout a zhodnotit je 

z hlediska filozofického pojetí svobody a následně i kázně. Zajímavým studijním materiálem 

k tomuto tématu je kniha od Jana Uhra Problém kázně. Ve výsledku zde autor dochází 

k závěru, že svoboda a kázeň spolu úzce souvisí, je však nutné uvědomit si rozdíl mezi 

svobodou ve vlastním slova smyslu a svobodou pedagogickou, která znamená, že se dítě 

v procesu výchovy cítí svobodně, ale přesto na něho lze působit.  

 

     Nelze nezmínit také Uhrův psychologický pohled. Ten nás nutí spojit si fyziologický 

základ dítěte, jeho duševní a tělesný vývoj s problematikou ukázňování. Počínaje instinkty, 

přes zvyky, myšlení a nejdůležitější složku vůli docházíme k závěru, že bez dokonalé 

znalosti psychologického vývoje dítěte je velice obtížné uspět v procesu ukázňování.  

 

     V pohledu ze sociologického hlediska je v díle citována jedna, dle mého názoru, aktuální 

myšlenka – výchova a následně i kázeň jsou závislé na stavu společnosti, poměry, které 

vládnou ve společnosti v dané době, se neodmyslitelně odrazí i na školním životě. V dnešní 

době si tuto skutečnost ne vždy zcela uvědomujeme, stejně tak i fakt, že výchova rodičů i 

učitelů by se měla vzájemně doplňovat a měla by se zakládat na pevné autoritě. K příčinám 

úpadku společnosti by se z dnešního pohledu dalo přiřadit i nevhodné působení médií, které 

nezřídka napomáhá ke snižování autority učitele. Stejnou myšlenku vyslovil i docent Kozlík 

při odpovědi na dotaz, jakým způsobem působí média na společnost. Každá společnost dává 

jinou odpověď na otázku „Jak ukáznit žáka?“. Kázeňské metody a prostředky se také 

přizpůsobují době a jejím názorům.  

 

     Nenalezla jsem vhodnějšího zakončení této kapitoly jinak, než jak končí kniha Jana Uhra: 

„Ať se mi to dařilo či nikoliv, dobré vůle mi nikdo neupře. A rovněž lásky k dítěti!“
49

 

      

                                                 
49

 Uher, J.: Problém kázně. Nákladem Dědictví Komenského. Praha, 1924.  
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8 Zamyšlení na závěr 
 

Na počátku si nemohu odpustit malé zamyšlení nad tématem současného, troufám si říci 

zoufalého, stavu našeho školství a školského systému.  

 

Jelikož má práce pojednává o reformních snahách, které nás provázely v období cca 20 

let, v rozmezí let 1918 – 1938, mám momentálně opravdu silné nutkání zmínit také současné 

období „reformních“ změn, které paradoxně zahrnují rovněž cca 20ti-leté období, a to 

v rozmezí let 1989 – 2011. Musím kriticky přiznat, že můj pohled na současnost je velmi 

subjektivní a je ovlivněn mou praxí při práci učitelky na základní škole. Jelikož se téměř 

denně setkávám s dětmi ve věku od 6 do 15 let, snažím se celý problém hodnotit také v 

odpovídajícím věkovém kontextu. Nicméně prosím o shovívavost laskavého čtenáře, když se 

v některých částech textu projeví má emocionální složka a nechám se občas ovlivnit tíhou 

popisu faktů. 

 

V době psaní mé práce se začíná dostávat na „světlo světa“ tzv. Reforma financování 

regionálního školství. Jelikož jsem jako aktivní pedagog byla oslovena zřizovatelem naší 

školy, abych se k tomuto tématu vyjádřila nemohu nezveřejnit své postřehy. 

 

Podle předběžných informací, které se k nám po částech dostávají, bychom reformu mohli 

přejmenovat na „Reformu likvidace malých venkovských škol“. Co jiného říci na bod, který 

se týká optimální naplněnosti tříd. Co je ve skutečnosti optimální naplněnost? Kdo má 

právo stanovit, jaký je optimální počet žáků ve třídě? Troufám si říci, že z úředníků od stolů 

z ministerstva nikdo! Jakým právem a z jakého titulu nám neustále někdo nařizuje nějaké 

nesmyslné normativy, které nemají s realitou nic společného?  

 

Rozeberme si optimální naplněnost tříd postupně. Ministerstvo musí šetřit, i když se 

neustále ohání tím, že peníze z resortu pryč nepůjdou, ale je to opravdu tak? Proč tedy stanoví 

jakýsi limit pro optimálně velkou třídu, a když ho škola nesplní, tak bude vlastně potrestána 

odebráním peněžních prostředků, které bude muset ze svého doplatit zřizovatel školy, což 
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jsou ve spoustě případů venkovských škol obce. Obce však se svými již tak napjatými 

rozpočty nebudou mít prostředky na financování, takže se dostaneme k tomu, že školství na 

malých vesnicích dospěje ke svému zániku. A budeme se vracet o několik desítek let zpátky, 

kdy vznikaly megalomanské projekty městských škol. Ano, můžeme použít argument, že 

v reformních návrzích ze třicátých let se také objevuje návrh na aplikaci reforem převážně na 

velkých školách, z čehož by se dalo vyvodit, že pouze tyto jsou vhodné k dalšímu rozvoji 

našeho vzdělávacího systému. Porovnával však někdo prostředí pro výuku z hlediska velikosti 

a umístění školy? Kdy ty malé mají před velkými náskok zejména v dokonalé znalosti 

sociálních anamnéz svých žáků, mohou se v průběhu výchovného procesu opřít o téměř 

rodinnou atmosféra a dokonalá znalost místního prostředí, což u velkých škol chybí. Budeme 

produkovat tisíce absolventů základních škol, kteří budou absolutně citově ploší, bez 

sociálního cítění. Vytvoříme výborné „podhoubí“ pro bujení sociálně-patologických jevů, 

jelikož děti budou ponechány napospas cizímu prostředí. Všichni si dnes velice dobře 

uvědomují, jaká vládne ve spoustě rodin atmosféra, členové rodin spolu doma nekomunikují 

nebo pouze velice špatně, děti tráví v lepším případě většinu času u počítače nebo televize, 

v tom horším s nějakou partou, která má suplovat nefunkčnost rodin a ve spoustě případů 

nabízí prostor právě pro rozvoj sociálně-patologických jevů. Jako pedagogové víme, jak moc 

jsou děti vděčné, když jim nasloucháme a mají aspoň při pobytu ve škole možnost s někým 

dospělým normálně komunikovat. V podstatě tímto částečně suplujeme jednu ze sociálních 

rolí rodiny. V případě tříd s nižším počtem žáků je větší čas pro individuální práci 

s jednotlivci. Chtějí snad páni úředníci z ministerstva tuto šanci dětem na vesnicích sebrat? 

Domyslel také někdo, jakým způsobem by fungovala doprava žáků z vesnic do městských 

škol, kolik by tím trávili času a zda by nestoupl počet rodičů, kteří neposílají své děti do 

školy, protože nebudou mít peníze na dopravu? Chápu, že ministerským opatřením by se 

ušetřilo téměř 7 miliard korun, které mohou přijít jinam, ale také by se zrušilo 4000 

pracovních míst, což by výrazně zvedlo nezaměstnanost a následné čerpání prostředků ze 

sociálního systému.  

 

A co dnes tolik diskutované prostředky z Evropské unie? Nejprve jsme se ve školách 

složitě zapojovali do projektu tzv. „šablon“, kdy naši učitelé hlavně na vesnicích viděli 
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v tomto příležitost, jak pomoci své škole ke kvalitnímu vybavení. Potom tito učitelé trávili 

stovky hodin přípravou výukových materiálů, které vytvářeli ve svém volném čase a bez 

nároku na odpovídající odměnu, ale dělali to rádi! Když se ministerstvu podaří zlikvidovat 

venkovské školy, co se stane s jejich moderním vybavením (nehledě na to, že veškerá práce 

pedagogů přijde vniveč)? Jakpak budeme EU vysvětlovat, že peníze vlastně byly vyčerpány 

úplně zbytečně, protože rušíme školy a vybavení se odepíše? Možná, že se neodepíše, ale 

pouze si někdo z pánů „nahoře“ zase polepší a bude mít doma novější technické vybavení, 

jako jsme toho byli svědky již při mnoha jiných kauzách, kterými je naše politická scéna 

doslova „prošpikovaná“. Ale ono se stejně nic nestane, protože vše vždycky vyzní do 

ztracena. Kdy už konečně vedoucí pracovníci na nejvyšších postech, jako náměstci ministrů a 

ministři budou nést zodpovědnost za svá rozhodnutí? Pokud udělá chybu obyčejný člověk, tak 

je za ni potrestán, ale našim nejvyšším se nestane nic. Mohou si stále beztrestně vydávat další 

a další nesmyslná opatření, různé vyhlášky a rozhodnutí a nic neděje! 

 

Pokud se chceme bavit o optimálním počtu žáků ve třídách, kam se poděl tolik 

prosazovaný individuální přístup k žákovi? Pokud mám ve třídě 20 dětí, z toho jsou 

minimálně 2 děti integrované (každé s jiným hendikepem), takže mají právo na individuální 

10ti minutový přístup, zbude mi pro ostatních 18 dětí 25 minut ze zbytku vyučovací hodiny 

pro výuku. Pokud ke každému žáku přistoupíme individuálně tak, jak má na to právo, mohu 

s každým z těchto žáků komunikovat 83 sekund v průběhu jedné vyučovací hodiny. Když 

navíc bude škola, která má například 500 a více žáků, veškeré soukromí a osobní přístup 

půjde stranou, protože na to jednoduše nebude čas. A budeme státem, který opět bude 

produkovat nesamostatně myslící stáda mladých lidí, kteří budou schopni pouze papouškovat 

bez pochopení souvislostí.  

 

Doufejme, že černý scénář dle představ našich nejvyšších se nenaplní. A uvědomme si, že 

už bychom se v případě dětí (a těch hlavně) měli konečně zaměřovat především na kvalitu a 

nikoliv kvantitu a přestat nesmyslně experimentovat a rušit něco co funguje!  
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     Rudolf Kaňkovský ve svém příspěvku pro Jubilejní almanach Amerlingova státního 

mužského učitelského ústavu v Praze II uvádí velmi zajímavé a nadčasové postřehy, které se 

týkají výkonu učitelského povolání, jeho prestiže, ohodnocení finančního i jako postavení ve 

společnosti. Určitě by bylo dobré místo optimální naplněnosti tříd se začít opět více věnovat 

tématu vzdělání učitelů, i když v dnešní době je toto téma opět aktivní. Již v primární 

vzdělávací sféře je velmi důležité a podstatné, aby s dětmi pracovali lidé, kteří své práci 

rozumí a navíc k ní mají i odborné předpoklady a vzdělání. Děti stojí v té době na startu své 

nové životní etapy a mají právo na to, aby jim byl dán kvalitní základ, na kterém mohou 

v budoucnosti dále stavět.  

 

     Rudolf Kaňkovský na závěr příspěvku uveřejnil výzvu, kterou bych ráda uzavřela svou 

práci: „Nedopusťme, aby se vrátily doby, kdy pro školu byl postačujícím učitelem beznohý 

invalida s autoritou rákosky a zběhlý bakalář. Usilujme o kvalitu! Rodí se učitel.“
50
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Amerlingův státní mužský učitelský ústav, Praha 1948.  
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