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ABSTRAKT
Tématem práce „Školství za totality – orální historie a literatura” je porovnání psané
literatury a dalších zdrojů s konkrétní výpovědí člověka, který v totalitním režimu zažil
školní docházku od základní školy až k postgraduálním studiím. Vychází z
předpokladu, že zážitky z dětství jsou tím, co zanechává v člověku hlubokou stopu i pro
zbytek jeho budoucího života. Cílem práce je přiblížit formování dětského vědomí a
následky s tím spojené. Významnou roli v tomto období zaujímá škola. Pro ucelení
pohledu je proto práce rozdělena do čtyř částí. Úvodní část je věnována všeobecnému
psychologickému pohledu na totalitu a demokracii. Druhá část je věnována transformaci
školství po nástupu totalitního režimu k moci. Třetí část je věnována poznatkům z doby
upevňování totalitní moci v Československu. Čtvrtá část je zaměřena na konkrétní
výpovědi respondenta. V závěru jsou tyto poznatky shrnuty a posouzeny.
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ABSTRACT
The theme of the work " Education at totality - oral history and literature" is the
comparison of written literature and other sources with specific testimony of a man who
was educated at totalitarian regime from primary school to postgraduate studies. It is
based on the assumption that childhood experiences are what leaves a deep trace in man
for the rest of his life. The main goal of the paper is to explain the formation of
children's consciousness and consequences associated with it. An important role in this
period occupies school. For a comprehensive view, therefore, the work is divided into
four parts. The first part is devoted to general psychological aspect of totalitarianism
and democracy. The second part is devoted to transform education after the onset of a
totalitarian regime to power. The third part concentrates on the period of consolidation
of the totalitarian regime in Czechoslovakia. The fourth part focuses on the specific
testimony of the respondent. In conclusion, these findings are summarized and assessed.
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1. Úvod
Cílem této práce je porovnání psaných zdrojů a literatury s výpovědí konkrétního
svědka, který absolvoval školní docházku od první třídy až po postgraduální studia
v totalitním režimu. Smyslem není porovnávat jeden typ školy, například základní
školu. Pokud bychom analyzovali pouze jeden typ školy, bude tato škola vytržena
z kontextu celého systému. To je analytický pohled na problematiku, který je také
v celém procesu nutný, ale nesmí u něj zkoumání končit. Je třeba poté provést syntézu a
podívat se na celou problematiku z širšího pohledu. Právě o tento pohled se pokusím ve
své práci.
Teoretická část se zaměřuje na analytické zkoumání jednotlivých typů škol a zároveň se
snaží tuto problematiku zasadit do širšího kontextu celého systému. Provádí tedy jak
analýzu, tak zároveň syntézu celé problematiky.
Závěrem provedu syntézu všech zjištěných pramenů a porovnám tedy způsoby a
možnosti výuky za totalitního režimu s obdobím dnešní školy.
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2. Teoretická část
2.1. Totalita a demokracie
2.1.1. Člověk a totalita
Současný význam slova totalita je spojován s politologií, i když má i jiné významy.
Jako příklad jedné z mnoha definic je možné uvést tuto: „je to režim, v němž jsou
všechny sféry života společnosti ovládány vládnoucí politickou stranou, církví,
náboženskou sektou nebo jiným hegemonem. Totalita je pojem, který zahrnuje nějakou
celkovost a úplnost.“1 Takových definic bychom našli nepřeberné množství. Za
podstatné pro dané téma je ale nutné spojit tento pojem s psychologií. Prvky totality
jsou totiž obsaženy v myšlení nás všech. Záleží pouze na stupni vzdělání, inteligence,
genetiky i mnoha dalších volních vlastností člověka, v jaké míře je schopen tyto
přirozené vlastnosti uplatňovat, potlačovat, nebo vyváženě používat. V rozumné míře
používaná diktatura, která je jinak běžným průvodcem totality má své opodstatnění i v
demokracii. Pro pochopení alespoň několik příkladů:
Příkazy v zájmu malých dětí, které ještě nejsou schopné dialogu. Diktát spojený
s vyžadováním nutných pravidel v pracovních kolektivech. Diktatura zákonů a vyhlášek
k určení pravidel soužití. Diktát společenského chování, atd. Takový druh diktátu je
nutný a pochopitelný, v demokracii vyjádřený slovy: „Svoboda jednotlivce končí tam,
kde začíná svoboda druhého.“2 Tyto projevy totality jsou právem považovány za
nezbytné a demokratické. Přesto v myslích lidí jsou podvědomě přítomny jako diktát a
mnohým dokonce dělá potíže taková omezení přijmout.
Nedemokratickým, přesto však přítomným a závažnějším projevem totality bez ohledu
na společenské zřízení, jsou mezilidské vztahy. Opět několik příkladů: Dominantní a
submisivní role manželských partnerů. Soužití a generační vztahy v rodinách. Šikana na
pracovištích. Šikana ve školních kolektivech. Šikana ve vojenských kolektivech atd.
Historicky je však nutné od sebe oddělovat různé druhy totalit. Totalita není pouze
jedna. Jako příklad můžeme zmínit text Milana Machovce: „…tedy první, co chci

BALÍK, PH.D., PhDr. Stanislav. Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945 1948. 2008.
2
MILL, John Stuart. O slobode. Bratislava: Iris, c1995, 116 s. ISBN 80-887-7807-7.
1
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zdůraznit, bylo dané bojem proti Hitlerově totalitě a jiným totalitám a snaha obnovovat
to, co jsem z mládí znal jako demokratické, masarykovské, humanistické apod…“3
Tímto způsobem je třeba se zamyslet i nad dalšími druhy totality jako je náboženská
totalita. Historicky bylo v takovém totálním postavení křesťanství ve středověku. A
tvrdě zasahovalo proti všem, kteří by snad mohli tomuto systému způsobit jakoukoliv
škodu.

2.1.2. Totalita a přírodní zákon
Pro objektivní posouzení totality je především nutné pochopit její potřebnost a
nezastupitelnost v přírodě i celém kosmu. Původní význam slova totalita zahrnuje totiž
soubor prvků a přírodních procesů z hlediska jejich vzájemných potřeb a nutností. Stálý
zápas, kdy silnější vítězí nad slabším, je totalitním procesem, ve kterém jde o samotný
základ bytí a vývoje. Veškerá fauna a flora na Zemi se těmito zákony řídí. Člověk je
rovněž součástí přírody, a proto je i stejně „naprogramován“. Disponuje ale vyšší
formou vědomí, schopností myšlení i fyzickým uspořádáním. Tato jeho výjimečnost je
současně jeho výhodou i prokletím. Zcela vyloučit prvky totalitního chování z mysli
člověka je tedy nemožné pro jeho přírodní zákonitost. Demokratické řízení lidské
společnosti je umělým zásahem, který nemá oporu v přírodních zákonech. Přesto je
třeba pohlížet na demokratické principy jako potřebné a nutné prvky uspořádání lidské
společnosti. Výjimečnost člověka jej předurčuje k výjimečnému chování. Absolutní
forma demokracie či totality by vedla k úplnému zhroucení lidstva. I zde, tak jako ve
všem, proto platí univerzální zákon zlatého řezu vyváženosti. Stálé střídání těchto
společenských systémů je důsledkem neschopnosti tuto vyváženost nastolit.
V úvodu byly zmíněny dva pilíře, nutné k zachování lidstva a k jeho vývoji. Tedy
poznání hmoty a schopnost duševního zpracování těchto poznatků. Jsou vlastně
analytickými základy, na nichž je možné budovat pokrok pronikáním do hlubin
osobního vědomí. Proto až třetí pilíř, syntéza těchto analytických poznatků, vytváří
konečnou potřebnou stabilitu, kterou je inteligence. Bez její pomoci se nedokáže člověk
MACHOVEC, Milan. Není nic horšího, než promarněný život. In: Citarny.cz [online]. 2014 [cit. 201503-17]. Dostupné z:http://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-dospeli/knihy-souvislosti/930milan-machovec-filosof-spisovatel
3
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v osobním i společenském životě správně orientovat a rozhodovat. I když samotné
vzdělání není zárukou inteligence, je jedinou známou formou, která jí může iniciovat a
rozvíjet. Právě školství má na tento proces velmi důležitý vliv.

2.1.3. Totalita v demokracii
Jak bylo již výše uvedeno, ani v demokratickém uspořádání není totalitu možné zcela
vyloučit. Není tedy přítomna pouze v individualistických projevech člověka. Samotná
demokratická doktrína je nucena ve vlastním zájmu akceptovat totalitní uspořádání
některých segmentů společnosti. Armáda a policie musí být v zásadě postaveny na
principu totality. Demokratické pojetí by totiž tyto složky učinilo neschopnými svého
poslání. I v případech ohrožení demokratického zřízení je někdy nutné dočasně přijmout
totalitní přístup k celé společnosti. Ať již krátkodobé podobě, jakou je na příklad stanné
právo, nebo i dlouhodobější v případě válečného stavu. Tak již postupoval i
demokratický senát ve starém Římu, který přijal pro takové situace dočasnou volbu
diktátora. Pouze však do doby ukončení ohrožení státu.
Snahy o infiltraci prvků totality do demokratické společnosti jsou stále přítomné.
Klasickým příkladem je snaha diktátu hospodářských a výrobních monopolů. Jsou s tím
spojené dva paradoxy. Demokratické podněcování k volné soutěži, rozvoji a úspěchu
v podstatě k diktátu vybízí. Zvítězit mohou jen ti nejsilnější. Zároveň ho ale centrálně
různě omezuje. Druhým paradoxem je, že totalitně, tedy centrálně řízené společenství
tyto snahy o diktát vlastně vyloučením volné soutěže eliminuje,- takto nařízeným
diktátem. Takové zdánlivé protiklady jsou potom využívány k obhajobě jednotlivých
systémů a k demagogickému zneužití.

2.1.4. Psychologická podstata totality
Každá lidská komunita je v zájmu přežití nucena přijmout společná pravidla soužití.
Čím jsou jednodušší a srozumitelnější, tím lépe jsou akceptována. Naopak přemíra
pravidel vytváří pocity ztracení, odcizení a frustrace. V takovém případě se potom
diktatura jeví jako nejlepší východisko. Je jednoduchá a všem srozumitelná. Vždy
přijatelnější u populace s nižším vzděláním a nižším stupněm inteligence. Nevědomost,
11

pramenící z pohodlnosti a strachu vedou člověka k potřebě nezpochybnitelné autority,
která má jejich problémy řešit. Jedním z důvodů, který vede k překlopení vlády
z demokratické a liberální k totalitní je právě přemíra pravidel. Čím více vzniká
pravidel a výjimek, tím hůře se v nich obyčejný člověk orientuje. To je fakt, který platí
pro každou společnost totožně. Za předpokladu, že máme liberální společnost, která je
„svobodná“, tak v ní musí zákonitě začít vznikat pravidla, která budou určité členy této
společnosti omezovat. Čím více takových pravidel se bude vytvářet, tím je systém hůře
pochopitelný a tím spíše se bude společnost klonit k řešení, které je pro pochopení
jednoduší. Totalitní systém je tedy snáze pochopitelnou formou, jelikož zde může
člověk dělat pouze to, co dostane explicitně nařízeno. Liberální společnost se tedy řídí
heslem: „Co není zakázáno, je povoleno“ a totalitní systém naopak heslem: „Co není
povoleno, je zakázáno“. Psychologický základ totality je tedy jasně daný.
Zásadním problémem je ale výběr všeobecně přijatelného diktátora. Záruky jeho
duchovních kvalit a psychické stability. Protože se tyto nároky ukázaly být nad
možnosti člověka, byla snaha nalézt takovou bytost jinak. Přesto však v lidské podobě.
Současně žijící by vždy čelil kritice části společnosti. Proto bylo možné takového
člověka nalézt jen v historii. A současně podepřít jeho výjimečnost zcela nezávislou a
spravedlivou entitou nepodléhající lidské nedokonalosti. Tedy Bohem, který
vyvoleného pověřil přednést diktát pravidel. Vznikla tak náboženství. Přesto se ani tím
problém nevyřešil. Tuto nadějnou koncepci opět znehodnotil člověk prostřednictvím
nejednotnosti vykladačů náboženských učení. Přirozenou touhu člověka po jednotném
řádu a spravedlnosti tak využili psychicky nemocní lidé. Povýšili se nejen na
osvíceného tvůrce zákonů, jejich jediného vykladače, ale tím i na úroveň samotného
boha. Vytvořit si přidělením prebend a pravomocí rozsáhlou klaku podobně nemocných
lidí již nebývá problém. Zároveň se tak ale vytváří základ pro soupeření, vedoucí
k budoucímu pádu nastolené totality. I zde je proto možné pozorovat všudy přítomný
přírodní zákon o vyrovnání.
Důležitým aspektem, který patří právě k psychologii, je náboženství. Jak je známo, tak
komunistický režim nepodporoval žádné náboženské vyznání. Náboženství je
považováno za jisté opium, které pomáhá lidem překonávat těžké životní zkušenosti
díky víře ve vyšší moc. To je samozřejmě fakt, který se nehodí totalitnímu režimu, který
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se k lidem často nechová vhodným způsobem a snaží se lidi psychicky zlomit.
S takovými lidmi se poté dá mnohem lépe manipulovat. Právě víra, ať v Boha či jinou
vyšší sílu dává lidem odvahu a kuráž čelit strastem života. Právě z toho důvodu byla
komunistickou stranou zakázána výuka náboženství ve školách. Snaha tedy byla
vychovat ateistickou společnost, pro kterou vyšší síla představuje právě strana a vedení
státu. Komunistický režim tedy uctívá zasloužilé vůdce komunistických vlád

2.1.5. Obtíže demokracie
Vše živé na Zemi vzájemně soupeří o svoje bytí. Jednotlivé skupiny fauny a flory bojují
všemi dosažitelnými prostředky o přežití svého druhu. Zároveň soupeří o lepší osobní
životní podmínky i mezi sebou. Výsledkem takového soupeření je přírodní rovnováha.
Stejná pudovost je přítomná i u člověka. A tak je tato skutečnost i základním kamenem
vzniku politické totality. Již z tohoto faktu vyplývá, že udržování demokracie čelí
mnoha obtížím a úkolům.
1) Jak zajistit vzájemnou vstřícnost rozdílně inteligenčně vyspělých vrstev společnosti
2) Jak zajistit soupeřením pokrok a zároveň udržet sociální smír a spravedlnost
3) Jak bránit trvalým snahám o infiltraci totalitních praktik do demokracie
4) Jak dbát o všeobecný a vyvážený vzestup vzdělání a inteligence
5) Jak přivést moudré lidi do politiky
Nízký respekt k těmto nezbytným prvkům udržitelnosti demokracie, nebo zanedbání
péče o jejich vyváženost vede k její destrukci a návratu k politické totalitě. Jako příklad
můžeme vzít psychologa a učitele Jindřicha Kabáta, který sám tvrdí: „Já si myslím, že
tu jsou hlubší mechanismy s tím, že tady dozrávají věci, které tady začaly v
komunismu“4 Vše je doložitelné historickými fakty. Z pohledu sociologa je téma
současných problémů demokracie inspirativně pojednáno i v českém vydání knihy

KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Vyd. 1. Praha: Práh, 2011, 470 s. ISBN 978-80-7252-3474.
4
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„Příliš mnoho dobra“5 (opět o potřebě vyváženosti). Autorem je americký sociolog
Charles

Murray.

Takových

vědecky zpracovaných

analytických

pohledů na

problematiku fungování demokracie je mnoho. Jejich společným problémem ale vždy
zůstává, jak tato poznání zpřístupnit a rozšířit do širokého spektra společnosti. To je ten
zásadní problém. Stále opakovanou chybou demokracie totiž zůstává upřednostňování
materiálního blahobytu jako smyslu života, před poznáním duchovním. A bez respektu
k pochopení zákonité daně za takto nevyváženou motivaci, vede lidstvo až na hranici
samotné existence.

2.1.6. Kádrová politika
V souvislosti s kádrovou politikou je třeba si vysvětlit několik dalších termínů, aby
mohl být systém správně pochopen. Sám kádr byl pověřený člen strany, který se mohl
ucházet o různá vedoucí místa v podnicích, vládě, atd. Cílem kádrové politiky tedy byla
výchova lidí na takové, kteří jsou plně oddaní režimu a jsou schopni udělat téměř
cokoliv pro vyšší sílu, kterou v tomto případě představuje komunistická strana. Součástí
takové politiky, bylo přesouvání a rozmisťování lidí do různých míst, kde měli plnit
úlohu vedoucích pracovníků a dohlížet tak na ostatní pracovníky. Cílem dohledu bylo,
aby nikde mezi lidmi nevznikla žádná revolucionářská myšlenka, která by mohla
nějakým způsobem ohrozit systém. Téměř každý člověk, který byl někde zaměstnaný,
měl o své osobě vedený tzv. kádrový spis. Tento spis obsahoval životopis, různé
charakteristiky a další dokumenty o daném člověku. Nejdůležitější však byly kádrové
posudky – hodnocení vedoucích a jiných odpovědných pracovníků. Součástí posudků
byla právě politická uvědomělost, rodinný původ a další poznatky, podle kterých se
určovalo, zda může systém danému člověku důvěřovat a svěřit mu do rukou nějaký úkol
či nikoliv. Takové posudky byl velmi důležité již na základní škole, kdy se rozhodovalo
o tom, zda bude žák moci jít studovat na střední školu, či zda bude muset „jenom“ na
učiliště. Stejná pravidla platila pro žáka střední školy, který chtěl jít na vysokou školu.

MURRAY, Charles a Ivo ŘEZNÍČEK. Příliš mnoho dobra: americká sociální politika, 1950-1980.
Vyd. 1. Překlad Jana Ogrocká. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, 337 s. Studie (Sociologické
nakladatelství), sv. 15. ISBN 80-858-5055-9.
5
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2.1.7. Demokracie je dialog
Žádný problém individuální, stejně tak i společenský nemá konečné řešení. Existuje
pouze cesta. Na každý argument existuje protiargument. Každá akce vyvolá reakci.
Stejným způsobem popisuje například události z listopadu 1989 Miroslav Sígl ve své
knize Události totality, svobody, demokracie.6 Vystoupit z tohoto bludného kruhu je
možné pouze na úrovni osobního prozření. Symbolicky je to uvedeno v biblickém
příběhu prvotního hříchu Adama a Evy. Zákaz jíst ze stromu poznání není zákazem
sexu, církví účelově vykládaným. Takový zákaz by odporoval samotnému zákonu
přírody. Je to skutečně varování před poznáním, které vyvolává touhu po činech. Jejichž
produktem je další poznání a další touha. Tedy vystoupení z ráje nevědomosti vstupem
do bludného kruhu touhy po vědění. Touhy stát se bohem. Touhy po totalitě.
Výsledným produktem vědění, je potom symbolické zplození dvou synů ze stejné
matky, končící Kainovou vraždou Abela. O souboji zla a dobra pocházejícího ze
stejného zdroje. O jaké vědění má tedy člověk usilovat? Není to o potřebě vyváženého
poznání, o pokoře, a respektu k přírodním zákonům?
Tyto myšlenky mohou být považovány za nevědecké a akademicky nepřijatelné. Pokud
nějaká ano, tak proč stále nefungují a lidstvo je ve stavu permanentního balancování na
hraně přežití? Výsledkem je dosud pouze rozdělení vědy do různých „ismů“, „ologií“, a
přetlačovaná o uznání svých názorů.

2.1.8. Věda a dialog jako naděje
Jednotlivé teze vědeckých pohledů na udržitelnost světa jsou plné bolestných rozporů.
Přesto v demokratické společnosti umožňují existenci nejdůležitějšího prvku, který
skrze poznání přináší i naději. A tímto prvkem je právě dialog. Dialog, který vytváří
zcela nezbytnou platformu pro hledání přírodního zákona vyváženosti. Je pozoruhodné,
že stále více vědců se ve svých závěrech navrací k víře v Boha. Vyjádřeno slovy: „Čím
více vím, tím více vím, že nic nevím.“ Dnes se k takovým moudrům snažíme dostávat
skrze vědu, jde ovšem o moudro, které již znali staří filosofové. K takovým závěrům je
SÍGL, Miroslav. Události totality, svobody a demokracie: (1989-1990). 1. vyd. Třebíč: Akcent. ISBN
978-80-7268-753-4.
6
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vedou stále hlubší vědecké objevy následované pokorou z pochopení souvislostí. A
nejsou to pouze výsledky bádání v oblasti duchovních věd. K těmto závěrům přivádí
vědce i poznání hmoty. Objevují se i první praktická vyústění takového dialogu. Část
vědců přiznala léčebné schopnosti homeopatii. I když účinnou složkou evidentně není
žádný hmotný prvek, ale duch rostliny. Stále však zůstává hmotná rostlina nedílnou
součástí účinného celku. Vědecká proklamace vítězství ducha nad hmotou je dosud
mnohými mylně chápána.7 Fakticky převažuje vítězství hmoty nad duchem. Nehledě na
to, že vítězem může být pouze rovnováha obou složek. Tedy ani žádné vítězství. I přes
tyto rozpory zůstává věda velikou nadějí. Nadějí, spočívající v mezilidském dialogu i
v dialogu se sebou samým. Dialog je v totalitní společnosti vyloučený. Pro demokraty je
proto takové omezení zcela nepřijatelné.
Akademická vědecká obec disponuje u většiny společnosti vysokým a všeobecně
uznávaným morálním kreditem. Kreditem, který vznikl i přinášením osobních obětí v
touze obohatit lidstvo o nová poznání. Jejich slova a myšlenky oproti mnohým
politikům provází tedy i přirozený respekt. Špičkový vědec se dříve nebo později začne
zamýšlet i nad morálním a etickým dopadem svých objevů na člověka. Jako příklad
můžeme uvést předmět vyučovaný na Technické univerzitě v Ostravě – Etické otázky
moderní vědy.8 Podobných příkladů bychom našli velké množství. Zůstává problém, jak
tyto procesy poznávání přiblížit širokým vrstvám společnosti. Smysl takové kultivace je
velmi potřebný a nedocenitelný. Inspirace na možné aplikace jsou součástí závěru
práce.
Jako kontrast k demokratické vědě můžeme uvést příklad vědy totalitní. Konkrétně tedy
vědy v bývalém SSSR. Zde věda sloužila hlavně ideologii a nebyla tedy nestranná, aby
sloužila hlavně dobru lidstva, jak by tomu mělo správně být. Vědecká fakta byla tedy
manipulována tak, aby z ní právě komunistický režim vždy vycházel v nejlepším světle
a vždy jako vítěz. Asi nejznámějším příkladem takové manipulace byl Ivan
DOLEŽAL, Otmar. Vítězství ducha nad hmotou. Vyd. 1. Brno: CAD Press, 1990, 199 s. Knihovna
Celozemského univerzálního státu, 101. sv. ISBN 80-853-4900-0.
8
JEMELKA, PH.D., PhDr. Martin. Etické otázky moderní vědy. Edison [online]. 2007 [cit. 2014-12-14].
Dostupné z:
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=7110199/01&subjectBlockAssignmentId=181761&studyFormId=2&studyPlanId=16623&locale=cs&back=tr
ue
7
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Vladimirovič Mičurin. Nejvíce se proslavil svými pokusy s křížením stromů a jeho
snahou vypěstovat odrůdu stromů, která by i ve velmi nehostinných podmínkách plodila
ty nejlepší plody. Největší slávy se mu dostalo právě v době, kdy se k moci dostali roku
1917 komunisté. Právě jeho výrok: „…musíme si od přírody svoje vzít a nečekat, až
nám to sama dá“, byl citován velmi často. Právě Mičurin byl režimem označen za syna
rolníka, byť byl synem aristokrata. Je zde vidět, jak si totalitní režim dokázal
překrucovat fakta tak, aby sloužila účelům, který v té době režim potřeboval.
Stejným způsobem byla věda i světový názor totalitního režimu vždy bezchybná. Nikdy
se člověk nemohl setkat s tím, že nějaký vědecký objev by byl snad chybou či krokem
mimo. Vždy šlo pouze o zkušenost, která „nás“ posunula o krok kupředu oproti našim
nepřátelům. Díky tomu můžeme deduktivním způsobem vyložit další znak totalitní
vlády a to právě nekritičnost k sobě samé, své vědě a svým názorům.

2.1.9. Úloha školství v totalitě a demokracii
Oba systémy přikládají výchově mládeže a školství vysokou důležitost. Shoda panuje
v názoru na zvyšování technické a technologické gramotnosti jako nezbytné podmínky
vlastní udržitelnosti. Tu mají zajistit nové generace s ideologickou podporou politické
reprezentace. Oba politické systémy se ale v otázkách této podpory diametrálně liší, a
navzájem se obviňují ze zneužívání vzdělání a vědy jako nástroje k udržení moci. Opět
se tedy potvrzuje, že zásadní problém netkví v oblasti materiální, ale v oblasti duchovní.
V oblasti, která se nedá uchopit lidskými smysly ani vědecky zařadit. Mající přesto
zásadní důležitost. K objektivnímu posouzení je proto nutný nezaujatý přístup.
V současné České republice koexistují i generace těch, které prožili totalitu, diktaturu a
přechod k demokracii. Je proto důležité zaznamenat jejich zkušenosti. A tuto unikátní
možnost využít k tomu, aby ji nemusely nastupující generace tragicky získávat znovu.
To je myšlenka, která není nijak nová. Již v roce 1994 na konferenci nazvané Evropské
hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s komunistickou totalitou zaznívaly
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příspěvky, které zdůrazňovaly připomínání minulého režimu budoucí generaci, aby tyto
události neupadly v zapomnění. 9

Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s komunistickou totalitou. Praha: česká
křesťanská akademie v nakladatelství EVA, 1994.
9
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2.2. Školství po nástupu totalitní moci v Československu
2.2.1. Vývoj školství v letech 1948
V tomto roce došlo ke změně zřízení naší republiky, a tím i ke změně celé školské
soustavy, která zde do té doby fungovala. Nový školský zákon byl odsouhlasen právě
v roce 1948 a zahájil etapu nového vývoje poválečného školství.
Školský zákon10 přinesl ucelenou koncepci školy a celé školské soustavy. Nejvyšší
jednotkou v této hierarchii bylo ministerstvo školství a osvěty, které provádělo dohled a
řízení všech druhů škol, s výjimkou škol vysokých, vojenských a bohosloveckých
učilišť. Samotné ministerstvo nespravovalo školy přímo, ale skrze nižší školské úřady.
Školská správa tedy přešla do rukou příslušných referátů školství a osvěty u příslušného
státního výboru.

2.2.2. Základní školství v totalitním zřízení
Dětské vědomí je symbolicky vyjádřeno jako čistý nepopsaný list papíru.11
Odpovědnost za to, co na tento čistý list vědomí a podvědomí bude zapsáno, nesou
dospělí. Především rodiče a také učitelé. A proč je to tak důležité? Mládí je časem
osvojování základních a často i trvalých informací pro své přežití. Tak je to v celé
přírodě, tedy i u člověka. Tyto informace jsou přebírány do vědomí a připraveny k
budoucímu použití pro oblast dovedností fyzických i duševních. Pokud je do mysli
dítěte vložena informace, že je výhodnější lež a podvod než pravda a čest, tak se tomu
přizpůsobí. Na této deformaci lidské mysli jsou totalitní režimy založené pod pojmem:
„Mlč, nepřemýšlej a poslouchej“. Nedokáží ale opět zabránit přírodnímu zákonu
vyrovnání. Pokud se dítě setkává s perzekucí osob, které mu dosud imponovaly, může
takový nátlak přivodit zcela opačný efekt. Tedy proces přemýšlení a touhy po poznání
pravdy. Toho jsou si totalitní despotové vědomi. Právě z těchto důvodů bylo potomkům
politických oponentů odpíráno vyšší vzdělání, aby později z vedoucích pozic nemohli

10

Zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21.dubna 1948

11

LOCK, John. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1948. ISBN 25-051-84.
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ovlivňovat

dění

ve

společnosti.

Zároveň

ale

touto

diskriminací

spouštěli

proces formování silných osobností budoucího odporu a politické konkurence.
Pokud se podíváme na dobové zákony, tak zjistíme, že v ustanovení školského zákona
se pojednává o tom, že veškerá mládež dostane jednotnou výchovu a odborné vzdělání,
které tvoří jednotný systém.12 Jedním z paragrafů tohoto zákona je § 2: 13
Školy pečují o všestranný, citový, mravní a tělesný rozvoj žactva. Vzdělávají
mládež v duchu pokrokových národních tradic a ideálů humanity, vychovávají
k samostatnému myšlení, cílevědomému jednání, činorodé práci i družné
spolupráci a probouzejí v mládeži touhu po sebevzdělání a pokroku. Vedou
ji k činné účasti na životě školy a na budovatelském díle republiky. Pěstují
smysl pro společenství v rodině, národu, Slovanstvu a lidstvu. Vychovávají
národně a politicky uvědomělé občany lidově demokratického státu, statečné
obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu.

Po prvním přečtení nás může napadnout Kalokagathia14 a její krása těla a duše.
Skutečně takový zákon na papíře tak vyznít může, ovšem realita a provedení daného
zákona v praxi byla již věc zcela jiná. Avšak i po důkladnějším přečtení a uvědomění si
souvislostí se dá v daném textu najít jistý způsob ovlivňování žáků. Právě
v souvislostech se dá: „Vzdělávají mládež v duchu pokrokových národních tradic a
ideálů humanity…“ chápat jako manipulace s žáky směrem k národním hodnotám, které
komunismus tolik propagoval. Tím je ovlivňován světový názor žáků, ze kterých se
poté měli stát nepřátelé kapitalismu a to právě díky výchově, kterou dostali ve škole.
Právě ovlivnění žáků ve škole je tím nejjednodušším způsobem, jak ovlivnit názor
společnosti. Byť jde o dlouhodobou záležitost.

Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) ze dne 21. dubna 1948
ve znění účinném do 8. 6. 1949, uveřejněno v částce 38/1948 Sbírky zákonů, s. 829.
13
8§ 1 zákona č. 95/1948 Sb.
14
Kalokagathia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalokagathia
12
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Školství v totalitním zřízení podléhá vývojovým fázím přechodu celé společnosti z
primitivní formy totalitní despocie na mírnější formu pouhé diktatury. Sugesce
myšlenky jediného a spravedlivého společenského zřízení ale zůstává. Jakýkoli dialog
na všech úrovních je prakticky vyloučen. Výuka na všech stupních škol je těmito
demagogickými procesy cíleně ideologicky infikována. Důsledné bránění alternativním
myšlenkám spouští efekt známý jako vymývání mozků. Taková praxe přináší největší
úspěchy u mladých lidí a u dospělých s nižším vzděláním. Ale takové příklady můžeme
nalézt i u dospělých lidí. Jako příklad můžeme využít současný totalitní režim v Severní
Koreji pod despocií vlády rodiny Kimů - Kim Čong-ila a jeho následovníka Kim Čonguna.15

2.2.3. Převzetí moci
V počáteční fázi nástupu totality dominuje vždy násilí a bezpráví. Ochotných
vykonavatelů se najde vždy dost. Především u lidí s nižším stupněm vzdělání a
inteligence, které ale podpoří i vzdělaní blouznivci neuspokojených ambicí. Hloupost,
ješitnost, strach, zbabělost a touha po moci. Na těchto základech vzniká každá totalita.
Většinou stačí hesla, která vyjmenují dlouho neřešené nedostatky demokracie. A sliby,
které nic nestojí. Můžeme zde uvést příklad: „Zničíme mandelinku – zločinnou setbu
imperialistů„16 Takovýchto a podobných hesel byl plný tisk a plakáty bylo možné vidět
nalézt téměř na každém rohu. Jakým způsobem probíhá takové převzetí moci, dokladuje
příloha č. 117. Podobným způsobem se postupuje ve všech mocenských a řídících
složkách společnosti. Tedy i ve školství. Do vedoucích funkcí jsou jmenováni lidé
s problematickou minulostí, kteří ochotně vymění svoji beztrestnost za bezvýhradnou

15

http://zpravy.idnes.cz/severokorejka-park-mluvi-o-pomerech-v-kldr-f2d/zahranicni.aspx?c=A140411_125446_zahranicni_ert
16
Poručíme větru, dešti!. Moderní československé dějiny / komunistická propaganda [online]. [cit. 201412-16]. Dostupné z:
https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/PROPAGANDA_VE_VEREJNEM_PROSTORU/Porucime_vetru
_desti.pdf
17
Příloha č. 1 – Americký brouk
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loajalitu.18 Jako příklad zde můžeme použít střídání původního ministra školství, kterým
byl Jaroslav Stránský a kterého v únoru 1948 vystřídal Zdeněk Nejedlý.
V našem případě musíme zmínit i to, jaké sliby dávala KSČ před volbami, které v únoru
1948 vyústily v převzetí moci. Samozřejmostí byl slib na zlepšení hospodářské situace a
obnova země po válce. První souvislost, která by nás měla napadnout, je slib Hitlera
před válkou, že zbídačeným německým lidem nabídl práci a obnovu jejich cti. Vidíme
zde tedy jistou kontinuitu. Dalším bodem je ukazování znárodnění, jako pozitivního
vlivu. Ve volebním programu zde bylo znárodnění majetku nepřátel státu (Židů)
prezentováno jako nezbytný krok k vylepšení hospodářské situace a zaměstnání lidu.
Ruku v ruce byla slibována podpora zemědělskému lidu a všestranná hospodářská a
sociální pomoc. Samozřejmě na sociální aspekty tohoto politického programu slyšelo
nejvíce lidí, protože po první světové válce bylo hospodářství Německa rozvráceno.19
Velmi důležitým krokem, který ovlivňuje právě školství je zavedení ruského jazyka
jako povinného předmětu na školách. V roce 1948 tedy ze škol téměř zmizela možnost
studia jakéhokoliv dalšího cizího jazyka, kromě ruštiny. Na základní škole byla ruština
povinnou, na vyšších stupních již bylo možné mít jako další jazyk například
francouzštinu. Většina žáků ovšem během svého studia nepřišla do styku s jiným
jazykem než s ruštinou. Samozřejmostí v rámci takové výuky bylo dopisování žáků
s partnerskou školou v tehdejším Sovětském svazu.

2.2.4. Výuka na stupních základního školství v počátcích totality
I když panovala snaha přenést bolševickou ideologii do všech vyučovacích předmětů,
v některých případech to nebylo možné. V matematice stále platilo, že 1 a 1 jsou 2. Ani
písmenka a gramatiku nebylo možné změnit, chemické prvky zůstaly stálé i se stejnými
reakcemi. Bylo ale možné měnit historii a zeměpis. Protože k nám byl totalitní režim
importován ze Sovětského svazu, byla tato země prezentována jako vzor všech ctností a
kolébka všeho vědění. O tomto „fenoménu“ byly vydávány knihy i školní
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učebnice.20Tato absurdita dala vzniknout i šeptaným vtipům, že zatím co západní
archeologové potvrdili nálezem drátu své prvenství v drátové telegrafii, sovětští
archeologové nenalezli nic a tím potvrdili své prvenství vynálezu bezdrátové telegrafie.
Zůstalo tak málo historických osobností a uznávaných vědců, kteří žili v jiné zemi
světa. Pokud jim už bylo přiznáno prvenství nebo uznání, tak alespoň s dodatkem o
jejich proletářském smýšlení nebo původu.
Zeměpisné znalosti žáka byly zahlcovány zapamatováním nových názvů měst, podniků
a dosažených úspěchů ve výrobě. Zvláštní pozornost byla věnována dějepisu. Tak se i
Jan Žižka a husité bojující proti nadvládě šlechty a církve stali předchůdci komunismu
na našem území. Zvláštní pozornost však byla věnována nedávné válečné minulosti.
Účast spojenců ve válce byla marginální a o jejich bojové činnosti na našem území se
nesmělo vůbec mluvit. Stejně tak o západním zahraničním odboji.21 Likvidace
protektora Heydricha byl nezodpovědný a zbytečný čin Benešovy vlády vedoucí jen
k represi a likvidaci Lidic a Ležáků. Domácí odboj organizovali pouze komunisté.
Prototypem hrdiny se stal Julius Fučík a jeho knihy „Reportáž psaná na oprátce“ a
„Země, kde zítra znamená včera“ se staly povinnou četbou. Zastoupení v povinné četbě
měli především sovětští autoři a jejich díla určená dětskému čtenáři. Oslava hrdinství
mladých komsomolců22 pro věc bolševismu dosahovala až patologických rozměrů.
Udávat úřadům přátele i členy vlastní rodiny za slabou angažovanost pro věc
komunismu byla věcí cti. Jen takoví lidé s bezmeznou oddaností si zasluhovali důvěru
vůdce a politického vedení. Prototypem uvědomělého člověka byl dělník a rolník,
budující svou prací světlou budoucnost země.23 Motto této doby znělo: „Kdo nejde
s námi, jde proti nám.“24 Pod tímto heslem bylo možné označit za nepřítele kohokoliv.
Protože byla veškerá moc svěřena do rukou nevzdělanců nebo fanatiků, obětmi čistek
byli především lidé vzdělaní. Politické procesy vedené zkorumpovanými lidmi bez
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morálních zábran vedly k likvidaci elity národa. Všudy přítomné podezírání a strach
vyvolávalo absurdní činy. Do tohoto šílenství byly zapojovány i školy. Do soudních síní
přicházely učiteli organizované petice s podpisy dětí základních škol, žádající popravy a
přísné tresty pro lidi označené za zrádce a nepřátele komunismu.
Z toho je patrné, jakým způsobem komunistický režim zacházel s informacemi. Dnes je
v popředí myšlenka, že děti by měli ve škole dostávat čisté informace, pokud možno co
nejméně ovlivněné další osobou. Díky tomu by se měly naučit si vytváření vlastního
názoru a samostatnému myšlení. V totalitní společnosti tomu bývá přesně naopak.
Informace jsou záměrně zkreslené a upravené, aby pokud možno co nejlépe odrážely
cíle propagandy, která je v takovém režimu všudypřítomná. Právě takové zkreslování
informací učiteli má na děti velký vliv. Učitel je již ze svého postavení určitá autorita a
dětská mysl tedy často informace, které dostává ve škole, bere jako daná fakta, která
nemohou být vykládána jiným způsobem. Účel ovlivňování dětské mysli je tedy více
než patrný.
Předpokládaný strach z odporu kulturního světa dal vzniknout i novému předmětu
výuky nazvaným „Civilní obrana.“ Běžná výuka tak byla přerušována cvičnými
poplachy s odchodem do krytů. Ty měly ochránit děti před účinky atomových bomb.
V terénu mělo postačovat ulehnutí na zem směřující nohama k epicentru výbuchu.
Nacvičovalo se i užívání plynových masek, střelba z pušky a hod granátem na cíl.
Teoretická část byla věnována převážně k orientaci ve světovém dění. Demokratické
zřízení bylo představováno jako přežitý relikt minulosti. Pouze diktatura proletariátu je
schopna dovést lidstvo ke světlým zítřkům a zamezit tak choutkám válečných štváčů.
Čehož se mělo dosáhnout zbrojením a trvalým bojem za mír.

2.2.5. Mimoškolní výchova
Dětskou mysl bylo třeba formovat i mimo školu. K tomuto účelu byly vytvořeny
organizované skupiny pod názvy „Jiskra“ pro ty nejmenší, a „Pionýr“ 25 pro starší děti.
Jejich náplní byla práce v zájmových kroužcích, které měly v dětech rozvíjet
individuální vlohy a dispozice. Ani tato sympatičtější oblast dětského života ale nebyla
25
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oproštěna od ideologie. Členství v Pionýru bylo povinné. Odmítnutí by takové dítě
zařadilo do řad nepřátel a vystavilo ho všeobecnému opovržení. Přijímány ale často
nebyly děti, jejichž rodiče byli označeni za nepřátele komunismu. Vyloučeny byly i děti
z pomocných škol a sociálních ústavů, kde se objevovaly i děti uvězněných rodičů. Při
svém přijetí musel budoucí pionýr složit slib věrnosti republice.26 Tedy socialismu. Poté
mohl nosit uniformovaný kroj a rudý šátek. Tohoto rituálu „šátkování“ byli přítomni
jejich starší kolegové v krojích, učitelé a významní představitelé regionální samosprávy.
Vázání šátků a podání ruky se často ujímal sám předseda Národního výboru. Mnohdy
nechyběli ani zástupci Lidových milicí představující ozbrojenou pěst lidu. Tento akt byl
dětmi často přijímán kladně. Ke kroji a šátku patřil i odznak a členský průkaz. Děti tím
získávaly pocit důvěry a hrdosti, z přijetí do světa dospělých. Ve věku 9 let, později 8
let, kdy se slib skládal, to bylo pochopitelné.
Samotná práce v pionýrském kroužku nazývaném dle zaměření „Mladý chemik“,
„Mladý přírodovědec“ a podobně, ale často trpěla nedostatkem kvalitních vedoucích.
Absence pionýrů na nudných schůzkách byla proto častým jevem. Výmluvou na svoji
neúčast byly tak děti již od mládí vedeny k podvádění a lhaní. Jistá míra úspěšnosti byla
v dopisování s dětmi ze spřátelených zemí, především pak ze Sovětského svazu. Kantor
ruštinář tak byl z vlastní iniciativy, nebo z iniciativy ředitele pověřen poslat žádost o
dopisování do družební školy ve spřáteleném zahraničí. Příchozí adresy byly dětem
rozděleny. Vzájemné posílání dopisů a drobných dárků děti často akceptovaly. Většinou
se jednalo o odznáčky, pohlednice a různé barvotisky.27 Sbírky Leninů, Stalinů a
Gottwaldů ve všech provedeních a vítězných pózách tak možná z nostalgie na
vzpomínky z dětství leží dodnes v některých domácnostech.
Je třeba zde uvést i část Zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon).
Konkrétně vydaný 28. prosince 1960 §24 Mimoškolní výchova: „Se vzrůstajícím vlivem
státu a společnosti na výchovu a přípravu mládeže pro život v komunistické společnosti
vzrůstá i význam mimoškolní výchovy, která tvoří organickou jednotu s výchovou školní,
je zabezpečovat dětem a mládeži po vyučování aktivní odpočinek a rekreaci. Rozvíjet
Slib československých pionýrů. Low level [online]. [cit. 2014-12-16]. Dostupné
z:http://www.lowlevel.cz/log/cats/czech/Slib%20%C4%8Deskoslovensk%C3%BDch%20pion%C3%BDr
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jejich osobité zájmy a schopnosti, vést k dobrovolné a jejich věku přiměřené účasti na
politickém, hospodářském a kulturním životě společnosti, pomáhat jim při přípravě na
vyučování a vším tím prohlubovat specifickými prostředky výchovu a vzdělání mládeže.“
I zde je patrná velká snaha o ovlivnění dětí a mládeže hlavně v politickém smyslu.
Vytvářením vhodných zvyků již během dětství, tak režim mohl ovlivnit lid
v dlouhodobém měřítku. I dobře známé chmelové a další brigády měly vést děti k práci
pro vlast. Důvody brigád zde tedy nebyly ekonomického charakteru – aby pomohly
v práci samotné, ale spíše charakteru výchovného. Děti si tedy od mala měly zvyknout
na manuální práci.

2.2.6. Dítě v rodině totalitně řízeného státu
Rodičovská výchova byla ve svém působení na dítě omezena a přinucena respektovat
nařízené normy společenské etiky a morálky. Samotné slovo etika ztratilo svůj původní
význam a stalo se synonymem pro slovo uvědomělost.28 Před dítětem vyjádřenou
pochybností či nesouhlasem rodiče riskovali střet se státní mocí. Dítě si totiž nedokáže
uvědomit důsledky pro rodiče i sebe sama, které plynou z vyslovených pochybností na
veřejnosti. Oficiálně propagovaná třídní nenávist spojená se ctí za udavačství by
nezůstala dlouho bez následků. Na výběr měli rodiče dvě možnosti, z nichž nebyla
žádná správná. Buď se přizpůsobit, mlčet a nechat otrávit duši svého dítěte propagandou
zla, nebo riskovat, říkat pravdu s dodatkem, že ji ale nesmí veřejně vyjadřovat. Obojí
tak dítě učilo přetvářce, lži a strachu, jako nutných předpokladů k zachování existence.
Jistou „výhodu“ měli rodiče s nízkým stupněm morálky a inteligence, které totalita
vynesla k moci nebo jim přinesla materiální užitek. Ti se nemuseli přetvařovat ani lhát.
Svoji „chytrost“ tak bez skrupulí učili i své děti. Tyto deformace lidského vědomí jsou
nejtěžším zločinem totality. Jejich setrvačnost a setrvalost potom působí největší
problémy při přechodu na demokratické zřízení.
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2.2.7. Škola, dítě a rodina
Učitelé, jejichž vědomí zformovalo dětství prožité v demokracii, měli často problémy
akceptovat požadavky kladené totalitou na způsob jejich výuky.29 Bylo totiž žádoucí,
zakomponovat do výuky prvky nařízené ideologie. I za tímto účelem docházeli do hodin
na náslechy školní inspektoři. Tento nátlak se setkával s rozdílnou úspěšností. Nejlépe
mu vzdorovali učitelé před důchodem, jejichž kredit profesionality a úspěšnosti bylo
těžké zpochybnit. Snáze podléhali mladší učitelé v obavách o budoucnost svoji i své
rodiny.
V tomto duchu probíhaly i informační schůzky učitelů s rodiči. Byly zásadně ovlivněny
všeobecnou známostí o angažovanosti, nebo problematičnosti rodičů jednotlivých žáků.
Uvědomělost a třídní původ rodičů byly základním předpokladem k možnosti dalšího
studia jejich dětí.30 Pokud tento předpoklad nebyl splněn, samotné školní výsledky měly
minimální hodnotu. Děti z rodin intelektuálů, živnostníků a soukromých zemědělců
byly podezřelé a proto vhodné převážně k dělnickým profesím. Zcela vyloučené
z procesu dalšího vzdělávání potom byly děti z rodin uvězněných politických oponentů.
Rozvod manželství byl učiteli na třídních schůzkách pro další možnost studia potomků
často doporučován jako jediná šance. Docházelo tím i k rozepřím v rodinách, kdy děti
vinily rodiče zodpovědné za jejich problémy.

2.2.8. Volný čas a školní prázdniny
Tyto chvíle byly nejsvobodnější a nejšťastnější období pro většinu školáků. Již před
koncem vyučování nebo koncem školního roku se domlouvaly party podle
preferovaných zájmů. O náplni společných her většinou nerozhodoval třídní původ
dítěte, ale skutečné schopnosti, nápaditost a přirozená inteligence. I tato svoboda byla
ale do jisté míry relativní. Děti, jejichž rodiče nebo prarodiče žili na vesnicích a
odmítali předat, generacemi budovaná, hospodářství do společných zemědělských
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družstev příliš volného času neměly. Pást dobytek a pomáhat na polích bylo běžnou
nutností ve školních dnech a zvlášť potom při žních o prázdninách.
K potlačení vzdoru těchto lidí byla přijata opatření, která je k předání svých
hospodářství donutila. Nesměli přijmout žádnou placenou pomoc ani v sezónních
pracích. To bylo považováno za kapitalistické vykořisťování člověka. Povinnost splnit
nařízené dodávky státu, které se navíc každým rokem zvyšovaly, jim ale zůstala.
Jedinou možností tak zůstala pomoc vlastních dětí. Budovatelům „spravedlivého řádu
světa“ tato dětská práce nijak nevadila. Naopak. Vytvářela přece předpoklad rozporů a
tím i rozkladu těchto rodin. Když pro neúrodu, nebo z jakýchkoliv jiných příčin
dodávky nesplnili, byli uvězněni za sabotáž, hospodářství bylo znárodněno a předáno do
společného družstva. Tento absurdní stav dal vzniknout úvaze, jaký je rozdíl mezi
kapitalismem a socialismem. Odpověď zněla: „Zatímco v kapitalismu dochází
k vykořisťování člověka člověkem, v socializmu je to přesně naopak.“
Zvláštní kapitolou trávení volného času byly dětské prázdninové tábory v přírodě. Byly
organizovány pod hlavičkou „Pionýra“31, který měl nahradit ideologicky závadný
skauting. Přitažlivost a kvalita těchto táborů byla závislá na jejich vedoucích. Větší
úspěch měly pochopitelně vždy tábory vedené lidmi se skautskou minulostí a
zkušenostmi.

2.2.9. Učňovské školství
Ideologie postavená na heslu diktatury proletariátu přikládala učňovskému školství
veliký význam.32 Nábor se prováděl na základních školách pod diktátem stanovených
kvót pro jednotlivé obory. Stát nepotřeboval přemýšlivé lidi, ale dělníky. Úlohu
myslitelů si za ně přisvojilo vedení jediné spravedlivé politické strany. Dělník a rolník
byl oslavován jako hrdina budovatel. Ve všem bylo nutné následovat příkladů totalitní
velmocenské politiky Sovětského svazu. Podle vzoru sovětských soudruhů se budovaly
kolchozy, sovchozy a průmyslové podniky. Vyučení v dělnickém oboru bylo často jako
Historie Pionýra. In: Pionýr.cz [online]. 2012 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: http://www.pionyr.cz/opionyru/historie
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nejvyšší možné vzdělání povoleno dětem politicky nespolehlivých rodičů. Mělo je
naučit poslušnosti, víře, a budovatelskému nadšení. Výuka v technických dovednostech
daného oboru měla rozdílné výsledky. Zda probíhala pod vedením bývalých mistrů,
nebo diletantů povýšených na základě politické spolehlivosti. Učňovská mládež byla za
účelem politického uvědomění soustřeďována do internátů. Dozorem a mocí nad nimi
byli pověřeni jejich vychovatelé. Ti se rekrutovali z řad mladých nadšenců, nebo
politicky prověřených spolehlivých lidí. Pedagogické vzdělání, často i jakékoliv jiné
vzdělání bylo spíše na obtíž než pro dobro věci. Hlavním úkolem vychovatele bylo dbát
na hrdou uvědomělost učňů svou příslušností k dělnické třídě a její údajné vedoucí
úloze ve vedení státu. K posílení tohoto uvědomění se pořádaly i „dobrovolné“
brigády33. Za stejným účelem se organizovalo i využití volného času. Přednášky
zasloužilých soudruhů, vybavení knihoven prověřenou literaturou, společným
poslechem rozhlasových relací, pokrokových filmů a později i televizních pořadů.
Rovněž i tvorbou nástěnek z vystřižených novinových článků o budovatelských
úspěších socialismu, pokrokových hesel a odporných praktikách vykořisťovatelů
v kapitalistických zemích. Za samozřejmé bylo považováno členství ve státně řízené
mládežnické organizaci SČM34 (Svaz československé mládeže). Pod hlavičkou této
organizace se pořádaly především zmiňované dobrovolné brigády, stavby mládeže a
kulturní akce. Ke zvyšování tělesné zdatnosti sloužily ranní rozcvičky a sportovní
soutěže. Jejich výsledky se zaznamenávaly do osobních průkazů. I když všude visela
hesla o míru, zároveň byla zdůrazňována potřeba, že je za tento mír třeba bojovat.
Vytrvalostní běh, střelba z pušky, hod granátem nebo běh s nasazenou plynovou
maskou, byly proto samozřejmou součástí tělesné průpravy pro splnění podmínek
k získání odznaku zdatnosti.

Zápisník agitátora 1985. Svoboda, 1984.
ČINÁTL, Kamil, Václav HAVEL a Jan HRON. Věčné časy: československé totalitní roky. Vyd. 1.
Praha: Vyd. Respekt Publishing, 2009, 187 p. ISBN 80-873-3101-X.
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2.2.10. Psychický vývoj učňovské mládeže
Při rozhovorech s pamětníky byl i po letech patrný odpor k takovým metodám výchovy.
Minimální, nebo žádná pedagogická vzdělanost výchovných pracovníků podpořená
direktivními nařízeními ani jiné výsledky nemohla přinést. Mládež ve věku pubertálním
a postpubertálním není příliš ochotná přijímat ani rady rodičů, natož nařizování od lidí,
o jejichž kompetentnosti pochybují. Úspěšnost měli proto pouze ti vyučující, kteří mohli
imponovat praktickými dovednostmi, nebo profesionalitou teoretické výuky. Schopnost
empatie35, tolik potřebné pro získání důvěry při práci s dětmi byla nahrazována
jednodušší účinnou metodou. A tou byl strach. Trestat se mohlo prakticky za cokoliv,
co uznal výchovný pracovník za nežádoucí, nebo za potřebné. Výchovné metody se tak
často odvíjely od jeho osobních zkušeností z dětství, a z dané úrovně intelektu takového
pedagoga. Mladý člověk je schopen rychlého osvojení podmínek ke svému přežití a
úspěšnosti. Pokud zjistí, že úsilí o dialog, nebo projevení vlastního názoru je nejen
nežádoucí, ale i nebezpečné, tak mlčí. Přirozený sklon k psychické rovnováze byl proto
u dospívající mládeže často kompenzován únikem do zakázané romantické a
dobrodružné četby, nebo skrytým provozováním trampingu mimo dosah bdělých očí
dozoru. Pokud revolta přesáhla snesitelné meze, bylo takové jednání posouzeno jako
rozvracení republiky a socialistického soužití, a důvodem k soudnímu řízení. Takovým
veřejným soudním procesem byl i případ „Vyšehradských jezdců“36, odsouzených
k mnohaletým nepodmíněným trestům. Jejich provinění spočívalo v nepovoleném
provokativním oblékání a provozováním dekadentní západní hudby. Předpokládaný
záměr vyvolání poslušnosti a strachu se ale organizátorům vymkl z kontroly. V přímém
rozhlasovém přenosu, který měl zastrašit případné následníky, vůdce „Vyšehradských
jezdců“ řekl: „Šedý Vlk se jednou vrátí. A potom se třeste rudí konšelé.“ Za což mu byl
na místě zvýšen trest odnětí svobody. Souzení delikventi zřejmě nebyli vystaveni před
procesem dlouhodobému působení psychofarmak a mučení běžně používanému při

PEŠTA, Vladimír. Empatická reflexe v pedagogice. Praha, 2013. Bakalářská. Univerzita Karlova v
Praze. Vedoucí práce PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
36
Vyšehradští jezdci. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-12-17]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad%C5%A1t%C3%AD_jezdci
35

30

procesech s politickými odpůrci za účelem zlomení odporu. Toto fau pax totalitních
vládců mělo proto na mládež i dospělé oproti předpokladům zcela opačný účinek.

2.2.11. Středoškolské vzdělávání
Středoškolské vzdělání bylo umožňováno jen dětem, které splňovaly potřebná kritéria
k přijetí. Přijímací školní komise byla složená z pedagogů a členů základní organizace
komunistické strany, kteří měli rozhodující konečné slovo. Tato komise posuzovala
vhodnost adepta ke studiu především na základě dodaných posudků. Základním
předpokladem byl třídní původ rodičů. Pokud tento původ nebyl dělnický, byla jen malá
šance na přijetí. Tyto posudky37 zasílala na vyžádání kádrová oddělení Místních
národních výborů v místě jejich trvalého bydliště. V takovém posudku se hodnotila
politická angažovanost, účast na vyhlášených brigádách, posudky nadřízených na
pracovišti, účast v prvomájových průvodech atd. Předchozí školní prospěch žáka či
učně, nebo znalostní výsledky přijímacích pohovorů byly až druhořadým kritériem.
Uchazeče z učňovských nebo základních škol bez potřebných kádrových předpokladů
selektovalo před vysláním k přijímacím pohovorům již samo vedení škol. Nejen pro
malou naději na jejich přijetí, ale vysláním takového žáka by riskovali i vlastní
postavení z důvodů nedostatečné uvědomělosti, nebo dokonce podvratného jednání.
Samotná výuka odborných předmětů se často podřizovala nařízené ideologii bez ohledu
na přirozenost lidské psychiky, racionalitu, nebo realitu. Ve všech odvětvích bylo třeba
následovat příkladů soudruhů ze Sovětského svazu. Ti byli představováni jako jediní
géniové, schopní dohonit a předhonit úspěchy zločinné západní kapitalistické
demokracie. Neúspěchy se řešily mlčením a zákazem komentářů. Pokud věhlasný
sovětský vědec Mičurin38 nedokázal vypěstovat mrazuvzdorné odolné odrůdy rajčat na
Sibiři, přestalo se o něm na školách učit, a nahradil ho nový vědec Lysenko. Výuka
hospodářské ekonomie podléhala stejným principům. Centrálně řízené hospodářství

Kádrová ideologie výchovy. In: Science Café [online]. 2011 [cit. 2014-12-17]. Dostupné
z: http://sciencecafe.cz/kadrovani-souviselo-s-ideou-vychovy-%E2%80%9Enoveho%E2%80%9Csocialistickeho-cloveka-rikaji-v-rozhovoru-jaroslav-cuhra-a-marie-cerna-z-ustavu-pro-soudobe-dejiny/
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SOĬFER, Valeriĭ. Rudá biologie: pseudověda v SSSR. Brno: Stilus, 2005, 350 p. ISBN 978-809-0355057.
37

31

bylo představováno jako všemocný lék na všechny nešvary ve výrobě a prosperitě. Vše
bylo podepřeno filosofií K. Marxe, B. Engelse a myšlenkami V.I. Lenina a J. V. Stalina.
Základy marxismu leninismu se proto staly vyučovacím předmětem na všech typech
vyšších škol. Uvědomělá aktivita vyučujících byla vítaná a často i využívaná jako
náhražka odbornosti. Sborové zpívání „Písně práce“ před vyučováním proto nebylo
nijak výjimečné.

2.2.12. Mimoškolní výchova
I mimoškolní výchově středoškoláků byla věnována náležitá pozornost. Stejně jako u
učňovské mládeže bylo členství v SČM samozřejmou nutností. Bez této příslušnosti se
žák ani na střední školu nemohl dostat. Během studia byl potom oslovován pověřenými
pedagogy z řad KSČ (Komunistická strana Československa) ke vstupu do řad mladých
komunistů. K případnému odmítnutí těchto nabídek si oslovený student musel vymýšlet
různé lži a výmluvy spočívající především v degradaci sebe sama. Nesměl vzbudit
podezření, že o členství nestojí, nebo jím dokonce pohrdá. Zdůvodňoval to vlastní
nedozrálostí k přijetí takové cti a odpovědnosti, náročností studia, která by mu bránila
v účasti na schůzích, případnou pomocí nemocným rodičům, atd. Bylo ale dobré,
zakončit takový rozhovor ujištěním, že o celé věci bude přemýšlet a při změně
podmínek sám o přijetí požádá. Jistou možností byla i výmluva na velkou
zaneprázdněnost svým členstvím ve Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou.) Tato
militantní civilní organizace byla pro některé studenty přijatelnější i přitažlivější svou
náplní. Reflektovala u mužské části studentů lépe přirozenou pudovou agresivitu.
Jakékoliv výstřelky v oblékání, účesech a nepovolených mimoškolních aktivitách
nebyly tolerovány a mohly snadno vést k vyloučení ze školy.
Dlouhodobý a systematický nátlak u slabších povah, nebo méně inteligentních studentů
tak působil i trvalé změny jejich charakteru. Setrvávat na principech pravdy,
spravedlnosti a čestnosti se jevilo nejen jako neefektivní, ale i nebezpečné. Pokud lež,
podvod, donášení a přizpůsobivost byly povýšeny na žádané morální vlastnosti, mnozí
tyto podmínky nakonec akceptovali. U charakterově silnějších jedinců ale vyvolaly
zcela opačný efekt. Od vyučujících na středních školách se očekávalo, že tyto nátlakové

32

metody ze strachu o sebe i svoji rodinu budou na studenty aplikovat. Dohled nad
dodržováním nastavených pravidel byl svěřen členům školní stranické buňky. Tak mohl
i školník, jako člen takové buňky zásadně ovlivnit kariérní, rodinný a profesní život
jednotlivých profesorů. Stejně jako u studentů měl takový tlak na kantory střídavé
úspěchy.

2.2.13. Vysokoškolské vzdělávání
Na vysokých školách byla na studenty kladena podmínka přizpůsobivosti jako
samozřejmost. Pro zdárný a rychlý přechod k totalitně řízenému školství byly ze studií
na VŠ především vyloučeni ti studenti, jejichž kádrový původ nesplňoval nařízené
požadavky.39 U nově přijímaných studentů byl potom kádrový původ samozřejmým
předpokladem, stejně jako členství v SČM, nebo případná kandidatura vstupu do KSČ.
Aktivita se očekávala především od samotných studentů. Studentští vůdci sami
organizovali brigády, založené na spolupráci s průmyslovými a zemědělskými podniky.
Takto demonstrovali svou loajalitu a propojenost nastupující inteligence s dělnickou
třídou.
Pedagogický sbor na vysokých školách byl přinucen k přijetí podmínek loajality tak
jako všichni. Protože pracovali s mládeží, byla jejich angažovanost obzvláště
prověřována a sledována. Jakékoli projevy nesouhlasu, nebo jiného názoru byly
důvodem k vyloučení. Převýchova takových nepřizpůsobivých intelektuálů, pokud
nebyli rovnou uvězněni, spočívala v přeřazení do výroby. Měli se tak utužit v sepětí
s dělnickou třídou. Vzhledem k nedostatečné dělnické kvalifikaci potom často pracovali
jako pomocné síly. Na stavbách továren a přehrad bylo běžné slyšet dialogy: „ Pane
profesore, mohl byste mi prosím podat lopatu? Jistě, pane doktore.“ Absurdním
výsledkem takového nátlaku bylo u většiny takto postižených docíleno pravého opaku.
Tedy ne převýchovy, ale posílení osobní myšlenkové svobody a utvrzení takto
perzekuovaných v jejich v nechuti a odporu. Násilným přidělením krumpáče nebo
lopaty již nebylo možné člověka více deklasovat. Ke stejným závěrům dospěli i ti, kteří
VOLNÁ, Katka, Matěj SPURNÝ, Jakub JAREŠ a Klára PINEROVÁ. Prověřená fakulta: KSČ na
Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 : edice dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
2009, 308 p. ISBN 80-728-5110-1.
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byli uvězněni. Na rozdíl od lidí, žijících ve strachu na „svobodě“ se nemuseli tajit
názory před svými vězniteli. Všichni přece věděli, za co byli zavřeni. Celý stát
obehnaný ostnatým drátem se tak vlastně stal velkým vězením, kde se lidé
v koncentračních táborech stali vlastně těmi nejsvobodnějšími. 40

2.2.14. Závěr k tématu „Školství v počátcích totality“
K pochopení procesů nastolení totality bylo vydáno mnoho studií. V krátkosti lze ale
říci, že to bývá výsledek souběhu předchozích světových událostí. Jejichž základ se
vždy odvíjí z nízkého respektu k základům psychologie, a bezmezné víře ve všemocnost
technologie moci. A tento jev se neustále v mnoha státech světa dodnes opakuje. Nízká
vzdělanost a neschopnost empatie stojí vždy na jejím počátku. Prvořadým úsilím
totalitních vládců proto byla vždy likvidace vzdělaných a nezávisle myslících lidí.
Pedagogové a jejich studenti byli přirozeně na předních místech podezřelých, a
určených ke zvýšené ostraze.

COURTOIS, Stéphane. Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Vyd. 1. Překlad Zuzana
Dlabalová. Praha: Paseka, 1999, 311 s. ISBN 80-718-5194-9.
40
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2.3. Školství v 50. letech v Československu
2.3.1. Úvod
Na počátku rozpadání represivního totalitního režimu stála v roce 1953 smrt
schizofrenika a paranoidního vůdce sovětského bolševismu J.V. Stalina, následovaná
vzápětí i smrti K.Gotwalda v ČSR.41 S nástupem A. Zápotockého se u nás ale totalitní
praxe nijak nezměnila. Jistou naději na uvolnění skýtal nástup S.N. Chruščeva v SSSR,
který podrobil vládu svého předchůdce kritice. Tyto naděje se ale ukázaly jako liché.
V průběhu let se proto i ve školství, stejně jako v celé společnosti rozšířila rezignace,
přizpůsobivost a kariérismus. Tento stav přetrvával i po nástupu L.I. Brežněva v SSSR a
A. Novotného v ČSSR. Lidé ale již věděli, že státní hospodářství je neefektivní a bez
perspektivy. Svoji bezmocnost kompenzovali tajným vyprávěním vtipů a rozkrádáním
státního majetku. V roce 1961 byla amnestována větší část politických vězňů
z padesátých let, kteří ale byli i po propuštění stále sledováni a nesměli pracovat ve své
původní profesi. Když byl v následujícím roce v Praze odstřelen monument sousoší
Stalina, byl tento akt provázen utajovaným, ale všeobecným veselím a stal se terčem
mnoha vtipů, především z řad studentů. Opatrné kritické hlasy k politice KSČ se začaly
ozývat především z řad umělců a intelektuálů. Tento trend nakonec našel odezvu i
v samotném Ústředním výboru KSČ. Do vedení strany se dostali lidé, kteří chtěli
prosadit myšlenky komunismu pod heslem „Socialismus s lidskou tváří.“ Takovou
svévoli a odklon od diktátu SSSR ale nemohl akceptovat L.I.Brežněv. Poslušnost si
v roce 1968 vynutil vojenským vpádem pěti armád Varšavské smlouvy do ČSSR. Vůdci
„Pražského jara“ v čele s A. Dubčekem byli nahrazeni poslušnými vazaly a zrádci,
vedeni G. Husákem. Takový způsob vlády je ale neudržitelný. Konečný rozpad totalitní
moci nakonec osvobodil dominovým efektem státy východní Evropy i samotný
Sovětský svaz.42

Biografie středoevropských vůdců. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2013 [cit. 201412-27]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/biografie-stredoevropskych-vudcu#kg
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VYKOUKAL, Jiří P, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad
sovětského bloku, 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, 860 p. ISBN 80-859-8382-6.
41

35

2.3.2. Základní školství v 50. letech
Počáteční represe se zdánlivě uvolnily. Odpůrci režimu byli uvězněni, majetky
znárodněny a jejich děti odrostly a přešly do učňovských oborů nebo přímo do výroby.
Represe uplatňované v počátcích totality i na školní děti již nebyly tak striktně
dodržovány. Ředitelé škol vázaní poslušností k režimu, a slábnoucí odpor obyvatelstva
vytvářel dojem smíření s osudem. Nové generace školáků narozené v totalitě byly již
mnohem tvárnější. Samotná podstata totality postavená na poslušnosti a bezvýhradném
přijetí nařízených norem výuky se ale nezměnila. Na tvarování dětského vědomí se i
nadále používaly dětské organizace Jiskry a Pionýr pod dohledem pedagogických
pracovníků.
V souvislosti s tímto je třeba zmínit školský zákon z roku 195343. Ten určoval, že se
mají začít vychovávat nový socialističtí občané – dělníci, rolníci a inteligence. Škola
tedy musela být velmi úzce spojena s politikou, kulturním a hospodářsko-technickým
rozvojem a dalšími složkami státu. Samozřejmou součástí toho byla příprava učitelů 44,
kteří měli být nositeli všech hodnot socialistického státu, protože měli za úkol všechny
tyto poznatky předávat nové nastupující generaci.
Základní školství i nadále postrádalo prvky individuálního přístupu pedagogů k žákům.
Rozvíjet u dětí samostatné myšlení nebylo žádoucí. Důraz byl kladen na unifikované
myšlení, založeném především na nekritickém obdivu k příkladům ze Sovětského
svazu. Ideologové totalitní KSČ si byli dobře vědomi významu formování vědomí
dětské mysli, která se dá nejsnáze a dlouhodobě ovlivnit. Tímto způsobem tak byla
proto používána zvrácená empatie k vytvoření světového názoru již od útlého dětství.45
Na nejvyšší stupeň lidského charakteru byla kladena věrnost. Samostatné myšlení
nemohlo přece nikdy dosáhnout takových poznatků a úrovně, na kterou dosahovali jen
nejvyšší političtí vůdci státu, především pak sovětští soudruzi. Život člověka měl být
Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) ze dne 24. dubna
1953 ve znění účinném do 29. 12. 1958, uveřejněno v částce 18/1953 Sbírky zákonů, s. 193.
44
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1989. Brno, 2010. Dostupné
z: http://is.muni.cz/th/146390/ff_b/bakalarska_prace_2010.pdf?zpet=https:%2F%2Ftheses.cz%2Fvyhleda
vani%2F%3Fsearch%3Dtotalita%20%C5%A1kola%26start%3D1. Diplomová. Masarykova univerzita.
Vedoucí práce Mgr. Kateřina Korcová.
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takto osvobozen od zbytečných starostí. K šťastnému a spokojenému životu stačila
přece pouhá věrnost a poslušnost. Pouze takový přístup může vést i k profesnímu růstu
a odměnám. Rozvíjení soucitu a empatie u dětí bylo tedy zcela marginální a nepotřebné.
Za případné problémy si přece mohl svou nepřizpůsobivostí každý sám. Přestupky, byť
i jen zdánlivého politického charakteru nebyly tolerovány. K podezření mohl vést i
prostý dotaz na historickou nesrovnalost, na rozpornost podmínek ve výrobě atd. I
nechtěný zásah portrétu prezidenta školní houbou o přestávce mohl způsobit velké
problémy. Učitel, který mněl takové situace řešit byl postaven před problém.
Nepříjemné dotazy přejít mlčením, bagatelizovat je, nebo přímo lhát, případně i nahlásit
na vyšší místa. Pokud nebyl ideologicky zanícený komunista, nebo jen ustrašený
zbabělec, snažil se takový kantor spíš nevidět a neslyšet. Vždy však musel být ostražitý
před jinak smýšlejícími kolegy. Pokud se takové kauzy dostaly k řešení na školní radě,
nebo před stranickou buňku, mohly u kantora vyvolat podezřívavost i schizofrenii. 46

2.3.3. Učňovské školství v 50. letech
Preference dělnického povolání byla i nadále standardem. Do osmých, později i do
devátých tříd základní školy docházeli lidé z podniků, pověření náborem nových učňů.
Zájem byl především o získání chlapců do oborů těžkého průmyslu, jako hutnictví nebo
práce v dolech. Získat je chtěli především sliby vysokých výdělků a odměnami
vyplácenými již za vykonávanou praxi v učebním procesu. I když se jednalo o hrdé
členství v údajné vedoucí složce státu, finanční prospěch při těchto náborových akcích
jasně dominoval nad ideologií. Skutečnost ale ani potom neodpovídala daným slibům.
Učňové často vykonávali stejnou práci jako jiní zaměstnanci, ale za mnohem menší
odměny. Při nedostatku pracovních sil získávali příchozí dospělí stejnou kvalifikační
třídu po krátkém zaučení, jakou získali zneužívaní učňové až po dvou letech učení.
Politická ideologie u dělnických profesí tak nevzbuzovala přílišné nadšení. To měly
proto vyvolávat soutěže na pracovištích v překonávání pracovních výkonů. Rekordmani
byli po směně vítáni řediteli podniku, zástupci KSČ a novináři. Jejich tváře byly

ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitelé v totalitním režimu – život a práce
učitelů v Československu v letech 1969-1989. In Současná škola - "Dílna lidskosti"? 2014.
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zveřejněny na tabulích cti. Optimální pracovní podmínky pro vybrané party dělníků a
vidina vyšších odměn zůstávala přesto hlavní motivací. Výsledek těchto atrakcí se tak u
ostatních pracovníků míjel s účinkem. Mnohem přitažlivější se jevila možnost
rozkrádání, což se stalo jakýmsi národním sportem. Celá společnost se nakonec řídila
heslem: „Kdo nekrade, okrádá svojí rodinu.“47 Zájem o přijímání nových členů do KSČ
byl u dělníků minimální. Ten byl mnohem vyšší u „pracující inteligence“, která si tím
chtěla pojistit své postavení. Hrozba přeřazení do výroby a kariérní postup byl pro ně
dostatečnou motivací.

Aby byl

dodržen stanovený poměr THP

(technicko

hospodářských pracovníků) a poměr dělníků, bylo dělníkům slibováno za vstup do KSČ
přednostní získání bytu, nebo jiné výhody. Často se potom stávalo, že po dosažení
těchto výhod žádali jejich příjemci o vystoupení ze strany. Na schůze většinou
nechodili, platit příspěvkové známky nechtěli, a o ztrátu lopaty neměli strach. Práce
byla zákonnou povinností. Učňovská mládež i celá společnost tak vyrůstala pod vlivem
této reality. Devastace charakteru a morálních hodnot pod vlivem těchto totalitních
praktik dosáhla obludných rozměrů u mnoha generací.48
Kvalita

pedagogických

pracovníků

v učňovském

školství

trpěla

především

nedostatečnou vzdělaností. Ředitelé učňovských škol byli často jmenováni do svých
funkcí na základě nomenklaturních předpokladů. Mistři vyučující praktické předměty a
nahrazující generaci z padesátých let většinou již v oboru středoškolské vzdělání měli.
Scházelo jim ale často vzdělání pedagogické. Tento nedostatek byl řešen dodatečným
vzděláváním v kurzech tzv. pedagogického minima. Většina učilišť soustřeďovala své
žáky do internátů zřizovaných ve znárodněných objektech. K jejich adaptaci pro dané
potřeby se i nadále využívala práce učňů. Častou praxí bylo i zneužívání učňů pro práce
na soukromých pozemcích nebo stavbách. Mlčenlivost o těchto praktikách zajišťovala
provázanost nomenklaturní sféry a tím i předem daná neúspěšnost takové kritiky.
Učiliště byla pro mnohé učně i mezičlánkem pro možnost postupu k vyššímu vzdělání.

Bristké listy [online]. 2011 [cit. 2014-12-27]. ISSN 1213-1792. Dostupné
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Kritikou by si takové šance ohrozili a proto oni sami, ani jejich rodiče žádné protesty
nevznášeli. 49
2.3.4. Středoškolské vzdělávání v 50. letech
Úroveň středoškolského vzdělávání dosahovala již slušné kvality. I když byla snaha
stále preferovat sovětské vzory, bylo nutné respektovat i nové světové objevy a
přístupy. Konečné slovo si ale zachovávala jediná vedoucí politická strana. Její pětileté
plány hospodaření50 určovaly i směřování výuky k dosažení stanovených cílů.51 Tento
zkostnatělý byrokratický postoj, sešněrovaný navíc mantinely vizí stranických, často
nekompetentních vládců ale skutečný rozvoj brzdil. I mnozí staří straníci, kteří vstoupili
do KSČ ze sociálně ideových pohnutek, přestávali systému důvěřovat. Vývoj tak dospěl
až k výše zmíněnému vpádu vojsk Varšavské smlouvy.
Předchozí trend uvolňování inspiroval a mobilizoval k projevům nesouhlasu i studenty
škol. V jejich rodinách žilo mnoho těch, kteří měli v živé paměti události únorového
bolševického puče z roku 1948.52 A mnozí studenti byli stále diskriminováni praktikami
padesátých let. Pokud projevil zájem o studium uchazeč ze zemědělské rodiny, výběr
školy byl předem určen. Mohl se ucházet, buď on sám, nebo alespoň jeden ze
sourozenců pouze ke studiu na škole se zemědělským zaměřením. Totalitní moc si tak
chtěla zajistit příliv mladých lidí do oborů s klesajícím zájmem. Svůj nesouhlas s touto
diskriminací vyjadřovali studenti na různých studentských akcích. Za tyto projevy byli
často ze škol vylučováni. Stejné postihy hrozily i za „propagaci západního stylu života.“
K tomu stačilo i nesprávné oblékání, nebo zájem o západní hudbu. Zájem o členství
v SSM (Socialistický svaz mládeže) výrazně klesal. To vytvářelo obavu, že se mládež
vymkne kontrole. Absurditou doby potom byly náborové akce, lákající studenty na

DOLEŽAL, Bc. Jiří. Vývoj učňovského školství a současná realita. Brno, 2010. Diplomová.
Masarykova Univerzita. Vedoucí práce doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
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členské schůze SSM dodáním cigaret a alkoholu. Zároveň pokračoval tlak na studenty,
aby se stali kandidáty vstupu do KSČ.

2.3.5. Vysokoškolské vzdělávání v 50. letech
K přijetí na vysokou školu bylo často rozhodujícím faktorem, z jaké rodiny byl uchazeč.
Kladně byla posuzována i jeho osobní angažovanost, která mnohdy nahrazovala i
nedostatečné studijní výsledky. Studenti se vzájemně již lépe znali z předchozích
působišť i z předchozích angažmá. Mezi studenty tak probíhala jakási přirozená selekce,
i když nebylo dobré, aby její projevy byly příliš zjevné. Špehování a udávání rozšířené
do celé společnosti bylo přítomné i na školách. Na vědeckém pokroku byl ale závislý i
totalitní režim a tak musel akceptovat i nadané studenty bez politických ambicí. Aby je
přinutil k přijetí politické doktríny, byl používán nástroj omezující možnost profesního
růstu. Častým jevem bylo, že na vedoucích postech se ocitali politicky přizpůsobivější,
ale profesně méně zdatní lidé. Charakterově silnější jedinci se tak sami odsuzovali do
podřízených postavení. Tento nátlak dosahoval největších výsledků. Mnozí pochopili,
že pokud neustoupí, jejich seberealizace a profesní růst nemá budoucnost. Jedinou
možností tak bylo, vyměnit morální vědomí za osobní ambice. K této rezignaci velkou
mírou přispěla i surová agrese Sovětského svazu, který v roce 1968 násilně vojensky
potlačil všechny naděje vkládané do tzv. „Pražského jara.“53 Tento defétismus
dokončila klika přisluhovačů, která se etablovala z charakterově slabých straníků a
ovládla vedoucí pozice vedení státu. Veškeré aktivity svých předchůdců vyložila jako
jejich selhání v budování socialismu. A podrobila jimi pomýlené lidi potupným
prověrkám charakteru pod názvem „Poučení z krizového vývoje“. Kdo se na nich
„přiznal“ ke svému omylu, a potvrdil tak svoji slabost, mohl tím znovu získat důvěru
této bezcharakterní kliky. Zvláštní péče byla věnována pedagogům na všech úrovních
škol. Působit na mládež mohl jen stranickými komisemi prověřený pedagog. Ti, kteří
nebyli členy KSČ, se museli povinně zúčastňovat kurzů „Stranické školení pro
nestraníky.“ A z těchto školení odevzdávat písemné referáty oslavující vedoucí úlohu
53
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strany a jejích prominentů. Cenzura se opět rozjela na plné obrátky. Za každým slovem
byl spatřován jinotajný vzkaz.54 Školy tak byly složkami KSČ centrálně řízeny, aby
nedošlo k jakémukoli jejímu znevážení. Tato schizofrenie dosahovala až komických
rozměrů. Oběžníky docházející do škol zakazovaly na příklad návštěvu Národního
divadla a představení „Braniboři v Čechách.“55 Mohlo to vyvolat u studentů asociaci na
vpád vojsk sovětského bloku.

2.3.6. Závěr k tématu „Školství v 50. letech“
Každá totalita se vyznačuje tím, že co nejdříve po převzetí moci usiluje o vliv na mladé
lidi. Je totiž snadné jejich životní nezkušenost, progresivitu a nadšení ovládnout a
zneužít. Často stačí líbivá hesla, uniformy, sportoviště a pochlebování jejich kráse, síle
a mládí. Soustředěnost ve školách usnadňuje i možnosti jednotného vlivu z centrální
úrovně. Potíže mohou působit jen pedagogové. K získání jejich loajality se používají
stále stejné prostředky. Pokud nepomůže u váhajících finanční, nebo společenské
hodnocení, nastoupí pohrůžky a represe. V každém společenství se najde slabší článek,
který je za slíbený profit ochoten spolupracovat. Charakterní jedinci odejdou sami, nebo
jsou vyloučeni a zbylá část se přizpůsobí. Je to stále stejný scénář. I totalitními vládci se
stávají stejné typy historicky nepoučitelných lidí. Pokud se dnes hodnotí uplynulých 45
let totality, je třeba tuto dobu rozdělit do výše zmiňovaných dvou fází. Ta první se
vyznačovala bezohlednou brutalitou, primitivností a devastací morálních i materiálních
hodnot. Přesto bylo možné, rozlišit kdo je kdo a slušní lidé vytrvali na svých morálních
postojích. Zlomovým okamžikem druhé fáze totality byl rok 1968. Ten byl pro
duchovní život národa úplnou katastrofou. Čest, pravda, vlastenectví, morálka se
v myslích lidí staly bezvýznamnými pojmy. A s těmito důsledky se i dnes po 25 letech
potýkáme stále. Nepotrestané zločiny totalitních vládců umocňují v lidech vědomí, že
žít slušný život je za každého režimu zcela zbytečné. I zločinná KSČ mohla přežít a
stala se parlamentní stranou. Její členové získali ze svých mocenských pozic po revoluci
majetky. Pouze převlékly stranické kabáty a stali se kapitalisty, které tak plameně
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odsuzovali. A smějí se lidem do tváře: „Vždyť i vy jste kradli, donášeli, chodili
v oslavných průvodech,- tak koho chcete soudit?“56 A když se po letech prokáže jejich
amorálnost a krádeže, jsou nakonec amnestováni.
Jedinou nadějí pro lidstvo proto zůstává vzdělanost širokých vrstev obyvatelstva
založená na demokratických principech plurality názorů. Žádný typ diktatury nemá
naději na dlouhodobější trvalost. Pokud ale věda nedokáže přimět svými výzkumy a
argumenty lidstvo k pochopení a přijetí skutečných systémových změn, zůstane
možnost totality trvalou hrozbou. A v tomto procesu prozření může školství sehrát
významnou roli.

HOŘEJŠÍ, Václav. Estébácké seznamy – něco ze života... In: Aktuálně.cz [online]. 2008 [cit. 2014-1228]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=4157
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3. Praktická část
3.1. Výzkumný problém
Praktická část má za úkol porovnat tištěné dokumenty a literaturu o totalitním školství a
systému s konkrétní výpovědí člověka, který všechny nástrahy totalitního školství zažil
a od základní školy se vzdělával v totalitním školním systému. Způsob nahlížení na
určité tehdejší problémy se liší člověk od člověka, stejně tak poznatky v samotné
literatuře vždy odráží určitý názor jejího autora a je tedy nemožné zcela objektivně
některé události posuzovat. Cílem však není pouze porovnávání literatury s výpovědí
konkrétního člověka, ale i zjištění jak určité aspekty tehdejší doby a školní výchovy
ovlivnily budoucí život. Protože cílem školy má být především připravit člověka na jeho
budoucí dospělý život.
Tato problematika autora zajímá díky tomu, že má jeho rodina s totalitním režimem
hlubokou zkušenost. Zároveň díky svému pedagogickému vzdělání může autor
poskytnout unikátní názor a pohled na danou problematiku.
Samotný rozhovor je koncipován tak, aby co nejvíce korespondoval s členěním
teoretické části práce a bylo tedy možné přímo jednotlivé části mezi sebou porovnávat.
Pokud jde o psané prameny k tématu totality a školství v té době, je možné dohledat
opravdu velké množství knih a prací, které se tímto tématem zabývají. Méně se již
vyskytují práce, které by byly zaměřeny na konkrétní případ, na konkrétního člověka,
který totalitu zažil. To je cílem této práce.

3.2. Cíle výzkumu
Hlavním cílem praktické části diplomové práce je porovnat poznatky z literatury
s konkrétními zkušenostmi člověka, který se vzdělával za totalitního režimu a zjistit
jaký vliv měla taková škola na celkový život člověka.
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3.3. Metodologie výzkumu
Autor ve své práci používá metodu kvalitativního výzkumu. Vzhledem k zaměření
práce a porovnání literatury a konkrétní výpovědi člověka se svými zkušenosti je práce
koncipována jako orální historie. Samotné získání dat je provedeno formou
strukturovaného rozhovoru nad jednotlivými etapami školní docházky.

3.4. Orální historie57
Orální historie je metoda zkoumání využívaná výhradně v oblasti společenských a
humanitních věd. Výsledků se dobírá pomocí sběru dat na základě ústního sdělení osob,
jež se účastnily určitých historických událostí, nebo se jejich život týká období, která
autor zkoumá ve své práci.
„Propracovaných, však stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž
prostřednictvím se badatel v oblasti humanitních a společenských věd dobírá nových
poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky dané
události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, či osob, jejichž individuální
prožitky, postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně
o zkoumaném problému obecně.“58
Tato konkrétní metoda se aplikuje i u obsáhlých prací a projektů. Jako příklad je můžné
uvést projekt „Paměť a dějiny totalitních režimů“, který realizuje Ústav pro studium
totalitních režimů. Tento projekt má za úkol sbírat výpovědi přímých svědků důležitých
událostí moderních československých dějin.

3.5. Objekt výzkumu
Jako objekt výzkumu byl zvolen otec autora práce, pan Vladimír Pešta. Byl vybrán
záměrně z důvodu blízkosti k autorovi i objektu výzkumu. Díky této blízkosti je možné
na problematiku nahlížet z jiného úhlu a je možné ji tak rozebrat mnohem více v

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. 1.
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souvislostech než při rozhovoru dvou cizích lidí. Vzhledem k prověřené důvěře
charakteru respondenta je pro autora důležitá i jeho nestrannost a objektivita. Vladimír
se narodil v roce 1945 a do základní školy nastoupil v roce 1950. Prožil tedy celou svou
školní docházku, jak povinnou, tak následnou, v době totality. Velkou roli v celém
příběhu zaujímají jeho rodiče Bohumil a Vlasta Peštovi a příbuzní ze stran rodičů.
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3.6. Základní škola
Jakým způsobem probíhala docházka na základní školu?
„Docházka probíhala v letech 1950 – 1959. Do první třídy jsem začal chodit ve větším
městě, ale po nuceném přestěhování probíhala prakticky celá základní školní docházka
na maloměstě. V takovém prostředí se lidé mnohem lépe znají. To může přinášet
pozitiva ale i jistá negativa. Ta spočívala hlavně v tom, že bylo krátce po válce a po
únorovém bolševickém puči. To se přirozeně projevovalo i ve školství. Na kantory byl
vyvíjen tlak učit dle marxisticko-leninských pouček. Někteří učitelé k tomu byli
existenčně donuceni, někteří tak činili s radostí a přesvědčením. Byl tím silně ovlivněn i
vztah učitelů k žákům, a naopak. Zatímco těm slušným kantorům nečinila objektivita
potíže, zaujatí nadšenci nových pořádků jasně rozlišovali, z jaké rodiny dítě pochází. I
dítě bylo pro takové lidi třídním nepřítelem.“

Byli všichni učitelé opravdu takto černobílí – buď jsi s námi, nebo proti nám?
„Ne, docházelo ale i k určitým paradoxům. Jeden z těchto novátorů, učitel biologie,
věděl, že se velmi zajímám o přírodu. Sám, nadšený myslivec, si mě nakonec velmi
oblíbil a dřívější postoj zcela změnil.“

Evidentně se tedy i tehdy našli rozumní lidé, kteří se nebáli přehodnotit svůj názor?
„Ano, proto není možné posuzovat tuto dobu nějakou nálepkou, ale jako celek. Ten
vždy tvoří jednotlivci, jejich profesní výše, povaha, osobní zkušenosti a morální
vyspělost. Vzpomíná, že pozitivně znatelné bylo i dřívější členství učitele ve skautu. V
té době měly na dítě silný vliv i jednotlivé osudy kantorů. Jeden z nich přežil nacistický
koncentrák i pochod smrti. To byl hrdina, i když jeho pedagogické metody byly dost
neomalené. Například při hodině zpěvu procházel mezi žáky se svazkem klíčů v ruce.
Když našel mutujícího žáčka, který stydlivě zpíval, řval na něj ve vzteku: “Vrazím ti ty
klíče do dr*** a budeš zpívat jako slavík“. Jindy ale přinesl kytaru a celou hodinu
zpíval trampské písničky za nadšeného poslechu všech žáků.“
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Jaké bylo ve škole technické zázemí?
„Školní lavice byly zprvu celodřevěné masivní bloky (zřejmě ještě z časů první
republiky). Sklon pracovní desky byl trvale šikmo nastaven, což dělalo někdy potíže při
práci. Také její povrch byl pokrytý množstvím vyrytých symbolů a vzkazů od
předchozích generací uživatelů. Tvrdá sedadla také nijak nepřispívala k pohodlí a
možnosti soustředění. V horní části lavice byla vyfrézovaná drážka na psací potřeby a
otvor pro vyjímatelný skleněný kalamář, který se doplňoval inkoustem. V prvních dvou
letech se psalo pouze násadkou s pérkem, které se namáčelo v kalamáři. To byl také
častý problém prvňáčků. Špatně otřené perko dělalo často kaňky a tak se výuka
krasopisu někdy rovnala zoufalství. Pečlivě napsaná úloha, která končila kaňkou, se
potom řešila jejím vyškrabováním a gumováním, až se nakonec papír protrhal.“
„Až od třetí třídy bylo povoleno používat plnicí pero. Na to se každý moc těšil. Sice se
nemuselo stále namáčet pero v kalamáři, ale problémy s kaňkami nezmizely.
Nejčastějším plnicím perem byl typ „Žák“59.“
„Plnění zajišťoval gumový nástavec, stejný jaký se dodnes používá na kapátkách v
lékařství. Inkoust ale k perku někdy nestékal vůbec, někdy naopak příliš. Zoufalé
pokusy o zprovoznění pera při psaní písemné práce vedly nakonec buď ke kaňce, nebo
k rozskřípáním perka. To byl potom dost velký problém, protože péro bylo poměrně
drahé. V té době byly i potraviny pro jejich nedostatek pouze na lístkový příděl. Tento
stav se znovu zhoršil, když tehdejší předseda vlády A. Zápotocký uskutečnil měnovou
reformu, ve velmi nevýhodném kursu. Reformu, o které se večer předtím zaručil
národu, že neproběhne. Proto jsem ve třetí třídě psal stále obyčejným perem.“

Dnes se velmi řeší tělesné tresty ve škole a mnoho států je má zakázáno i domácím
prostředí. Jak se na podobné praktiky tehdy nahlíželo?
„Tělesné tresty nebyly ničím neobvyklým. Pokud žák neseděl rovně s rukama za zády,
následovalo bití pravítkem přes nastavené dlaně. Vyrušující žák byl veden za vlasy na
spánku k tabuli. Následovalo klečení v koutě a držení pravítka na natažených rukách.
Centropen - historie. Centropen [online]. 2014 [cit. 2015-02-15]. Dostupné
z: http://www.centropen.cz/o-spolecnosti/historie
59
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Jeden spolužák byl při hodině zeměpisu za neznalost seřezán lískovým ukazovátkem
tak, až učiteli zbyl v ruce jen jeho pahýl.“
„Jednou jsem byl při hodině kreslení podezříván, že si příliš často chodím k umývadlu
prát štětce. Při zpáteční cestě mě učitel nakopnul, přičemž jsem si vrazil násadku do
oka. Několik dní potom jsem na oko šilhal a špatně viděl. Stížnosti, zvláště v případě
mojí matky byly ale vyloučené. Byl jsem označen za lháře a podvratný společenský
živel. To bylo řečeno i matce, když šla poprvé a naposled podat stížnost na kantora,
který si zval do kabinetu mojí sestru a tam jí osahával. Stížnost byla posouzena jako
bezpředmětná, ale tyto praktiky alespoň skončily. Každý dětský prohřešek se řešil
individuálně, právě s ohledem na politiku. Jednou jsme si při čekání na autobus s
kamarádem krátili čas hrou. U zastávky byla plechová tabule s mapou okresu. U každé
vesnice, která založila, JZD60 byla vyznačena rudou hvězdou. Z dlouhé chvíle jsme
dělali kuličky z bláta a soutěžili ve strefování. Asi někdo z dospělých věc došel nahlásit.
Oba jsme byli policistou odvedeni k výslechu. Kamarád byl po čase propuštěn, protože
měl otce v KSČ. Vše bylo nahlášeno škole. Já byl označen za inspirátora a živel, který
chce podvracet a zesměšňovat národní hospodářství. Byla mi snížena známka z chování
a musel jsem o svém “zločinu“ napsat slohovou práci. Byla kvůli tomu svolána i
mimořádná schůze SRPŠ. Tam se musela moje matka veřejně omluvit a slíbit, že se
bude řádně věnovat výchově.“

Jaký byl tedy vztah s učiteli? Byla to rivalita či určitá forma spolupráce?
„Jako rivalitu, ale ani jako spolupráci ve vztahu kantor - žák jsem to nevnímal. Nejhorší
na tom byl ten pocit nespravedlnosti. Nechápal jsem, čím jsem se provinil. Mému
dědovi z matčiny i otcovy strany znárodnili hospodářství, oba dva zavřeli do věznic, a
bratr babičky byl nakonec dohnán až k sebevraždě. Já je znal jako hodné a pracovité
lidi. Velmi mi tedy vadilo, když se někteří učitelé o takových lidech vyjadřovali jako o
zločincích. Spolužáci samozřejmě věděli, koho mají na mysli. Z dětské neznalosti a
některé děti zřejmě i z domácí výchovy tomu věřily a dávaly mi to patřičně najevo.

JECH, Karel. Soumrak selského stavu, 1945-1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, 252
p. ISBN 80-728-5010-5.
60
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Protože můj otec byl před zatčením důstojníkem československé armády, nejčastější
dětská nadávka tedy byla „sprdlý kapitán“.“

Jakým způsobem byla koncipována výuka?
„Výuka byla založena hlavně na encyklopedických znalostech. Tedy vyjmenovat data
vládnutí králů, místa a data bitev, kde se co těží, vyrábí atd. Přirozeně se správnými
novými názvy znárodněných podniků. Čeština probíhala klasicky. Tedy gramatika,
vyňatá slova, druhy souvětí atd. Z literatury potom povinná četba vybraných autorů a
titulů. Obsahem těchto knih byla především oslava válečných hrdinů na východní frontě
a hrdinů socialistické práce. Byly to hlavně sovětští spisovatelé: Gajdar, Majakovskij,
Gorkij, Někrasov, Ostrovskij, atd. Povinná četba se proto skládala z titulů: Timur a jeho
parta, Čuk a Gek, Jak se kalila ocel, Na obzoru plachta bílá, Silnější než smrt, Příběh
opravdového člověka, atd.“
„Z československých autorů to potom byli: A. Zápotocký, M. Majerová, M. Pujmanová
a jejich díla: Rudá záře nad Kladnem, Robinsonka, Anna proletářka atd. Již tehdy
samozřejmě kolovaly posměšné parafráze názvů: „Rudí řádí nad Kladnem“, nebo
„Anna bordelářka“.“
„Nejraději jsem ale četl Rodokapsy (ROmán DO KAPSy). To byla sešitová vydání
kovbojských příběhů.

Nejvíce žádané byly romány K. Maye o Vinnetouovi,

Burgghousovy příběhy o Tarzanovi, Kyplingův Maugli a Kniha džunglí. Z detektivek
potom sešitová vydání příběhů Leona Cliftona nebo Edgara Wallaceho.

S těmito

knihami jsem byl často přistižen, protože jsem je četl při vyučování pod lavicí. Taková
literatura byla potom zabavena a vydána až na konci školního roku. V horším případě
potom zničena. To se ale stávalo opravdu výjimečně. I ti „pokrokoví“ učitelé na těchto
knihách vyrostli a tak asi neměli to svědomí, aby ničili to, co sami četli.“

Důležitou postavou každé školy je její ředitel – jaký byl ten?
„Ředitelem školy byl zanícený komunista. Celé město vědělo, že byl za války místním
vůdcem pronacistické organizace „Vlajka“. To ale nebylo v té době nic neobvyklého.
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Zkorumpovaní lidé z války byli nejochotnějšími funkcionáři komunistické strany. Jeho
hlavní náplní práce bylo proto dbát na ideologickou čistotu učitelů i žáků. Tento úkol
přenášel i do soukromí rodin žáků. Mojí matku přesvědčoval, aby se rozvedla se svým
vězněným manželem. Sliboval jí za to lepší postavení a možnosti studia jejich dětí. Ale
mimo hlášení ve školním rozhlase s ním žáci prakticky nepřišli do styku.“

Již jsme zmínili, že tělesné tresty ve škole byly standardem, jak to probíhalo doma?
„Opravdu tělesné tresty ve škole i doma od rodičů nebyly považovány za závadné.
Nikdo se nad tím nepohoršoval, a facka, pohlavek nebo výprask i děti přijímaly vcelku
odevzdaně, jako spravedlivý trest za případné lumpárny. Na motivy jednání žáka se
nijak nepřihlíželo. Chovat se musel tak, jaké normy stanovili dospělí. Součástí výchovy
za prohřešky ve škole bylo ponechání žáka tzv. “po škole“. Protože musel být zajištěn
dozor poškoláka, byl brán do třídy, kde si večerně doplňovali základní vzdělání místní
policisté a pracovníci různých sekretariátů. Bylo velmi humorné, když byli třeba
učitelem napomínáni, aby nevyrušovali a nezlobili. Také si posílali po lavicích různé
vzkazy a psaníčka.“
„Často se také používaly písemné tresty. Žák musel do druhého dne třeba 100x napsat
větu: “Ve škole se nevyrušuje“. Trest potom museli také podepsat rodiče. Diskuse mezi
učiteli a žáky ve škole byly zcela vyloučené.

Podobně to vypadalo i ve většině

domácností. Vlastní názor nakonec nemohli projevovat ani dospělí - natož děti. V
některých případech museli dokonce rodiče svým dětem doma i lhát. Pokud by se dítě
někde prořeklo, mohly z toho vzniknout velké nepříjemnosti pro celou rodinu.
Poslouchaly se zakázané rozhlasové stanice „Hlas Ameriky“ a „Svobodná Evropa“.
Vzpomínám, že když zemřel v SSSR J. V. Stalin a krátce nato i K. Gottwald, jak se
mnoho lidí usmívalo. Ve škole bylo vše v černém a hrála smuteční hudba. Na veřejnosti
velký smutek, doma velká radost a velké očekávání změn. V podobném duchu
probíhaly i různé oslavy. Svátku 1. máje se museli povinně zúčastňovat všichni občané.
Pochopitelně i školy. Žáci měli ten den volno a tak oslavy celkem vítali. Nástup byl již
ráno v pionýrských krojích s vyrobenými mávátky. V průvodu šli pracující všech
místních podniků, doprovázené alegorickými vozy. Na nich stáli zaměstnanci závodů ve
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vítězných pózách a představovali své výrobky. Lidé nesli transparenty, pokud možno
veršované. Na příklad „Více píce republice“, „Ten kdo stojí na chodníku, nemiluje
republiku“ atp. Rád vzpomínám na jednoho bývalého sedláka, kterého přinutili nejen jít
v průvodu, ale aby také nesl transparent. Předtím si rozvázal tkaničku u boty, a když se
dostal na úroveň tribuny, “náhodně zakopnul“. Při pádu „nechtěně“ praštil
transparentem o silnici. Potom se zády otočil k tribuně, ohnul se a začal si pomalu
zavazovat botu, čím na celou komunistickou honoraci vystrčil pozadí.“
„I zájmy nás, dětí, měly probíhat v co největší míře organizovaně.

Byly proto

vytvořeny různé zájmové kroužky při škole. Zastřešující organizací pro malé děti byly
tzv. “Jiskry“, pro střední věk „Pionýr“ a pro starší potom SČM (Svaz československé
mládeže), později přejmenovaný na ČSM. Hodně rozšířen byl také “ Svazarm“ (Svaz
pro spolupráci s armádou). Málokdy ale děti tyto družiny opravdu zajímaly. Nejvíce
byly oblíbeny pionýrské tábory, pokud je vedli bývalí skautští vůdci. Než se přišlo na
to, že místo hry na kosmonauty, vyučovali děti základům „Lesní moudrosti“ podle E. T.
Setona.“
„Já trávil volný čas proto nejraději sám. Hodně jsem četl dobrodružné knížky, stejně
jako většina dětí v té době. Venku si potom buď sám, nebo s několika kamarády hráli na
hrdiny z přečtených knih. Nejvíce mě samozřejmě zajímaly příběhy z westernů. Vyráběl
jsem si indiánské zbraně, čelenky a dokonce jsem si sám ušil také indiánský oděv. V té
době jsem se také bohužel naučil kouřit, protože dýmka míru tady nemohla chybět.“

Zmínili jsme zde trávení volného času v různých organizacích, byl volný čas v té době
ovlivněný i jinak?
„Velké téma pro hry byly také nedávno ukončené události druhé světové války. Všude
bylo ještě možné nalézt zapomenutou munici i zbraně. Velmi žádané byly náplně z
dělostřeleckých granátů. Střelný prach z nich byl vylisován v trubičkách. Ty po zapálení
a uhašení hořely jen doutnavě a potom prudce létaly. Střelný prach z nábojů pro
pěchotní zbraně jsme potom používali jako pohonnou jednotku pro rakety, které se
vyráběly z tvrdého papíru. Při vojenských hrách nikdo nechtěl představovat Němce a
tak se muselo vždy losovat. Také jsme často odpalovali nalezenou munici v ohníčku.
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Když později byly nálezy stále vzácnější, vyráběli jsme si vlastní granáty. Tvořila jej
skleněná láhev naplněná nehašeným vápnem, nebo karbidem. Do té se kluk potom
vyčural, nebo přilil trochu vody. Uzavřená láhev potom docela slušně explodovala.
Vyráběly se i bezové bouchačky na špunty z puškvorce. A samozřejmě každý kluk měl
svůj prak. Byla velká sháňka po ložiskových kuličkách, které byly do praku nejlepší
municí.“
„Velký zájem byl také o hledání balónů. Na západních územích je vypouštěli
Američané. Byly vypouštěny za příznivého větru a konstruovány tak, aby spadly na
našem území. Pod nimi byly zavěšeny většinou letáky, které písemně i obrazově
srovnávaly naši a jejich svobodu a životní úroveň obyvatel. Za vlastnění takového
letáku ale hrozily těžké postihy. Můj strýc byl za jeho nalezení při bytové prohlídce
odsouzen na 1 rok do vězení. Byla to ale záminka, protože nechtěl vstoupit do
zakládaného JZD. Leták byl ale donesen až členy StB a nastrčen mezi hrnky v
kredenci.“
„Hodně rozšířen byl v té době tramping. Byl to vlastně únik z povinných aktivit
nařizovaný tehdejšími představiteli moci. Poskytoval dětem pocit volnosti a svobody.
Kluci si sháněli a sami vytvářeli obleky s kovbojskými prvky. Nošení částí uniforem
západní armády bylo dost riskantní. Přesto se často vyskytovaly alespoň torny americké
armády, zvané USky. Kdo ji neměl, nosil alespoň tornu z první světové války, která
měla chlupatý překryv z telecí kůže. Té se říkalo krátce Tele. Bylo to velmi žádané
zboží, kterého ale byl nedostatek. Později se proto shánělo na tržnici v Praze Kotcích.
Této tržnici se říkalo „Kotex“, jako analogie názvu k prodejnám Tuzex.“

Školní docházka byla v té době 8-letá. Jak si žáci základní školy vybírali svoje další
studium?
„Do tříd docházeli agitátoři z různých podniků. Preferované byly učební obory ve
stavebnictví, hornictví, strojírenství a zemědělství. V určený den rozdával třídní učitel
žákům formuláře přihlášek do vyšších typů středních škol. Já byl pro svůj vztah k
přírodě již dlouho rozhodnutý, že chci studovat na lesnické škole. Svým nadšením jsem
přesvědčil i nerozhodnutého spolužáka v lavici. Ten přihlášku dostal, ale já ne. Před
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celou třídou mi učitel řekl, že takovým lidem, jako jsem já, patří do ruky jen krumpáč,
nebo lopata. Pokud chci do lesa, tak pouze se sekerou. Ještě dnes si pamatuji, jak moc to
bolelo.“
„V té době se otevíral první rok možnosti devítileté základní školní docházky. Rozhodl
jsem se proto pokračovat a zkusit to za rok znovu. Výsledek byl ale stejný. Studovat
jsem nesměl. Protože jsem se ale nechtěl lesnického snu vzdát, přihlásil jsem se do
učebního oboru dřevorubec, a doufal, že se mi to později povede.

3.7. Učňovská škola
Jací byli tedy učitelé na učňovské škole? Byl to velký rozdíl oproti škole základní?
„Tvořili ho učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří na výuku dojížděli z asi 10
km vzdáleného městečka. Výuka probíhala prakticky opakováním znalostí ze základní
školy. Jejich přístup k učňům byl vcelku benevolentní. Výuku odborných předmětů a
praxe zajišťovali mistři odborného výcviku. Někteří z nich měli středoškolské vzdělání,
pouze jeden měl předchozí praxi lesníka. Pedagogické vzdělání neměl žádné. Podle
toho probíhala i výuka. Učební osnovy byly dost vágní - pokud vůbec nějaké byly.
Měli jsme se naučit především praktickým dovednostem při práci v lese. Případný
úspěch při pohovorech na vyšší typ školy proto spočíval hlavně na bedrech učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů.“

Vztahy mezi učiteli a žáky na učňovské škole již bývají kolegiálnější oproti základní
škole. Bylo tomu tak i tehdy?
„S dojíždějícími učiteli byly vztahy vcelku formálního charakteru. Byli to vlastně
důchodci, kteří si tak mohli něco přivydělat. Teoretická výuka také probíhala pouze v
menším měřítku. Zhruba 2/3 výuky byly naplněny praxí při práci v dílnách a v lese.
Jiné to ale bylo ve vztazích s mistry odborného výcviku. Trávili jsme spolu hodně času
a to nás celkem sbližovalo. Mimo jednoho staršího mistra před důchodem, byli všichni
mladí. Zřejmě proto nijak neprojevovali zápal pro politickou angažovanost. Pro mladé
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kluky měli pochopení, a proto také většinou nehlásili drobné prohřešky učňů na
pracovišti, což byla jejich povinnost.“

Byli zde i nějací jiní učitelé kromě mistrů a učitelů obecných předmětů?
„Ano, byl zde vrchní mistr. Byl zástupcem ředitele a prakticky zajišťoval chod celého
učiliště. Jeho manželka byla zaměstnána jako hospodářka školy. Původně byla
jeptiškou, která se bezhlavě zamilovala do svého manžela. To se projevovalo v různých
situacích a bylo to terčem skrytého posměchu učňů i pedagogů. Manžel se jmenoval
Jaroslav. Proto i dcera se jmenovala Jaruška a syn Jaroslav. Jejich rodina bydlela
přímo v budově internátu, stejně jako ředitel školy. Učni s nimi tedy přicházeli do styku
vlastně celodenně. Někdy zastupoval i vychovatele. Nejčastěji to bylo při ranních
rozcvičkách, nebo jako dozor a kontrola nedělního příjezdu učňů z domova. Také občas
navštěvoval jako inspektor učně přímo na pracovišti.“

Již jsme zmínili ředitele školy na základní škole jako důležitou postavu, jaký byl ředitel
zde?
„Sám se výuky nezúčastňoval, ale s učni byl poměrně často ve styku. Byl to již starší
člověk před důchodem. Silný kuřák a také alkoholik, postižený Bergerovou nemocí
nohou. V noci nemohl spát a tak jej bylo možno potkat v internátě v kteroukoliv noční
hodinu. Byl vlastně pouze dosazenou politickou figurou, nešťastný sám ze sebe a ze své
nemoci. Měl za sebou ale zřejmě bohatou minulost. Na veřejnosti byl známý pod
přezdívkou „Kanec“. Svoji úlohu zřejmě chápal hlavně jako bdělost nad morálkou učňů.
Jednou jsme s kamarády utekli oknem tajně na taneční zábavu. Ředitel pro svou
nespavost kontroloval pokoje učňů. Nalezl při tom prázdné postele s kamufláží spících
figurín a v přízemí pouze přivřené okno pro tajný návrat. Okno zamkl a sedl si na židli
před vchodem do budovy. Když jsme to zjistili a chtěli klimbajícího ředitele tiše obejít,
tak se probudil. Všechny nás seřezal bičíkem na koně, který stále nosil. Byla to nedílná
součást jeho image, stejně jako nošení jezdeckých holínek a rajtek. Druhý den potom
následovaly výslechy, snížení známky z chování o dva stupně a další tresty.“
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Pochopil jsem, že většina učňů bydlela na internátě, můžeme se chvíli pobavit o tom?
„Jistě. Samotný objekt celé školy stál na okraji malé vesničky obklopené lesy. Součástí
objektu byl právě internát přeměněný z budovy znárodněného zámečku. Budova stála
ve středu rozsáhlého parku. Dílny pro učně, garáže a sklady byly přestavěny z
původních hospodářských budov. Protože přestavby nebyly stále ukončeny, byli zde
průběžně nasazováni také učni jako přidavači u zedníků. Tyto práce byly tak časté, až
narůstaly pochybnosti, zda se nedostali na jiný učební obor. Učňové spali na pokojích
po osmi až deseti. Postele byly železné vojenské palandy. Na pokoji měl každý svoji
skříňku na osobní věci. Ty se nesměly zamykat, aby je mohl vychovatel kdykoliv
kontrolovat. V přízemí byla botárna na pracovní i domácí obuv. Šatna pracovních oděvů
byla naopak umístěna až do podkroví. Zřejmě pro trvalý zápach, který by jinak
prostupoval celou budovou. V prvním patře byly učebny a společná klubovna a
televizí.“
„Vychovatelem byl člověk, který byl bez výjimky všemi nenáviděn. Já díky jeho
působení vzpomínám na učňovskou školu jako na nejhorší období školních let.
Vychovatel byl původním povoláním traktorista v JZD. Zřejmě neměl dokončenou ani
základní školu. Po škole totiž s oblibou vyvěšoval různé cedule s příkazy a zákazy,
které většinou byly plné gramatických chyb.

I jeho image pro často nezapnutý

poklopec nebo vykasanou košili z kalhot působila dost odpudivě.“
„Na internátě zavedl vojenský režim se všemi metodami vojenských mazáků. Každý
den začínal ranní rozcvičkou za každého počasí. Cvičili jsme vždy vysvlečeni do půli
těla. Začínalo se během přes vesnici, kolem celého areálu školy. Potom byl vždy jeden
učeň ustanoven jako předcvičovatel. Samotné cvičení potom probíhalo před vchodem
do budovy školy. Pokud nebyl vychovatel spokojen s výkonem, prodlužoval dobu
cvičení.

Následovalo mytí do půli těla a příprava na snídani. Tam museli učni

nastupovat dle programu dne již oblečeni v příslušném oděvu.“
„Po návratu z lesa a osobní hygieně se vydával pozdní oběd. Jídla bylo dostatek.
Pamatuji se, že v té době jsem dokázal sníst i třicet houskových knedlíků. Po obědě byla
hodinová přestávka na odpočinek.“
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„Následoval nástup do dílen k údržbě nářadí. Další činnost potom organizoval
vychovatel. Byly to buď různé sportovní soutěže k získání odznaku Julia Fučíka,
Mladého brance, nebo různé druhy cvičení civilní obrany. Když se nesportovalo, tak se
rozdělily práce v parku. Práce na zeleninových pozemcích, shrabování a odvoz listí,
úklid na stavbách, v dílnách nebo na internátě. Nejvíce nenáviděná byla práce na
běžecké dráze. Do dřevěného hrazení v délce 200 m nechával vychovatel navážet
postupně kámen. K této práci určení učni vyfasovali železné palice a brýle. Kámen se
potom rozbíjel na štěrk.“
„Před večeří byl nástup na učebně k večernímu hlášení. Tam vychovatel přečetl
pochvaly a tresty a určil služby na druhý den. Služba byla rozdělena na noční a denní.
Držela se u stolku na chodbě před vchodem do budovy. Noční služba měla za úkol
odemykat příchozím, procházet v intervalech prostor budovy a zajišťovat noční klid na
pokojích. Druhý den měla volno. Denní služba měla zajišťovat čistotu a pořádek ve
společných prostorách. Dbát na pořádek v botárně a šatně. Také musela být k dispozici
kuchařkám. Donášet ze skladu potraviny, vynášet odpadky atd. Denní služba se rovněž
musela starat o malou dceru hospodářky. To bylo vnímáno jako nejhorší záležitost
denní služby. Dítě si pochopitelně dělalo, co chtělo. Služba ho musela ohlídat, ale
zároveň neomezovat. Já jsem jí jednou vzal věnec buřtů určených k večeři učňů. Jaruška
ho vytáhla z bedny a tahala po chodbě. Když jsem jí ho sebral, začala křičet. Přiběhla
hned hospodářka a vinen jsem byl já a bylo mi řečeno, že nemám vztah k dětem.“
„Služba měla také na stolku knihu, do které se musel zapisovat po hodinách průběh celé
služby. Na konci byl potom zápis o předání a převzetí služby.“
„Vycházky učňů prakticky neexistovaly. Celý den byl natolik organizován, že osobní
volno po večeři neskýtalo ani žádný relevantní čas. A stejně nebylo kam jít. Nejbližší
vesnice s hospůdkou byla vzdálena 3 km. Do městečka to bylo 10 km. Alkohol a
cigarety byly stejně pod takovou klatbou, že za prohřešek v tomto směru hrozilo
minimálně snížení známky z mravů, při opakování potom vyloučení ze školy. Do svých
domovů jsme se mohli podívat na sobotu a neděli jen jednou za měsíc. Učni museli
nastoupit v řadách na dvoře a čekat na povolení k odchodu. Vychovatel začal s
prohlídkou botárny. Otevřeným oknem vyhazoval na dvůr boty, které se mu nezdály
dobře vyčištěné. Potom vyletovaly z podkrovní šatny pracovní obleky. Až na určený
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povel se směly řady rozejít a hledat své svršky, čistit je a předkládat ke kontrole. Byla u
toho velká nervozita, protože měl každý obavu, že nestihne odjezd vlaku. Když konečně
byli propuštěni, nastal závod s časem. Do městečka na vlak to bylo 10 km a tak se často
stávalo, že vlak ujel a museli jsme čekat na další spoj. Lidé v městečku i nádražáci tyto
podmínky učňů znali a byli proto velmi vstřícní. Sám jsem jednou věděl, že vlak již
nestihnu. Běžel jsem až na trať za nádraží, kam to bylo blíže. Zamával jsem a stopnul si
vlak.“
„Za nejdelší opušťák, (používali jsme stejný termín jako na vojně) jsme vděčili
„Kubánské krizi“. V té době dostal představitel SSSR Chruščev ultimátum ke stažení
atomových raket z Kuby od tehdejšího presidenta USA Kennedyho. V napjaté situaci
hrozilo vypuknutí třetí světové války.“
„Bezradnost situace řešilo vedení okamžitým rozpuštěním školy. Když ale po třech
dnech musel své lodě s raketami Chruščev otočit zpět domů, museli se vrátit i učni.“
„Specialitou vychovatele byly prohlídky úklidů ložnic a společných prostor. Každý
večer byly při večerním hlášení rozdělovány rajony k úklidu na příští den. Ve všední
dny prováděl prohlídky vychovatel sám. V sobotu byl nařízen generální úklid. Na ten
chodila suita ve složení vychovatel, ředitel a některý z mistrů. Při jejich příchodu velitel
ložnice velel pozor a podal hlášení. Učni museli stát po dvojicích před svými
palandami. Vše muselo zářit leskem. Podlahová lina se pastovala a leštila „kombajnem“
(těžká deska obalená hadrem na vodicí násadě). Vychovatel nosil bílý hadřík a
kontroloval prach v zásuvkách, na okenních parapetech, rámech oken, atd. Musely být
otevřené skříňky, kde vše muselo být srovnáno v komínku. Při těchto prohlídkách
padalo nejvíce trestů. Většinou to byl zákaz televize, zákaz nedělních vycházek, nebo
práce na běžecké dráze. Sám jsem měl tolik trestů, že bych si k jejich odpykání musel
prodloužit pobyt ve škole o další rok. Takový teror pochopitelně vedl k útěkům na černo
a k dalším trestům. Na vysvědčení jsem měl samé jedničky, ale z chování vždy dvojku
nebo trojku. A nebyl jsem sám“
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Velká část výuky tedy probíhala prakticky. V čem přesně spočívala praktická výuka a co
bylo jejím obsahem?
„Pokud to nebyly zmíněné práce u zedníků, probíhala praxe v dílnách nebo v lese.
Dílenská praxe spočívala hlavně v ruční výrobě topůrek na nářadí, broušení seker a
ručních pil. Celý první ročník se pracovalo v lese pouze ručním nářadím. V druhém
ročníku se potom učni v lese střídali po skupinách při práci se dvěma jedno-mužnými
pilami a jednou dvou-mužnou. Ta vyžadovala obsluhu dvou lidí. Vážila 42 kg. Pro
velkou poruchovost, zvláště jedno-mužných pil se však dělalo i nadále převážně ručně.
Z motorových vozidel se učni cvičili v řízení jednoosého moto robotu. Šlo o určitého
předchůdce dnešního Vari systému. Do lesa se na pracoviště docházelo pěšky. Nářadí se
táhlo na ručních dvoukolácích, v zimě potom na saních. Byla to docela námaha. Vezly
se sekery podtínací a odvětvovací, železné klíny a palice, přetlačné tyče na porážené
stromy, měřidla kmenů, nářadí na údržbu, přilby, nákolenice, škrabáky a loupáky kůry,
svačiny a várnice s čajem. Případně také motorové pily, kanystry s benzinem a olejem.
Pracoviště v lese byla v okruhu asi šesti kilometrů. Návrat, zvláště v zimě ve sněhu byl
hodně vyčerpávající.“

Podle předchozího popisu mám pocit, že škole a přidruženým činnostem byl věnován
téměř všechen čas. Zbyl vám vůbec nějaký opravdu volný čas?
Trávení volného času bylo velmi omezené. Čas na něj byl určen pouze v době mezi
večeří a večerkou. Kdo to neměl zakázané, mohl jít na televizi. Ostatní si mohli hrát
šachy, dámu, člověče nezlob se nebo si číst. Internát měl i svoji knihovnu, ale pro výběr
titulů, byla málo využívána. Tajně se četly kovbojky a dobrodružné knížky. Dodnes
pamatuji na prožité trauma, když mě vychovatel načapal s knihou o Tarzanovi. Pod
dohledem vychovatele jsem s ním musel jít do kotelny a hodit knížku do kotle. Kniha
nebyla ani moje, ale měl jsem ji půjčenou od kamaráda. Takové knihy byly pokládány
za poklad.“
„Vycházky byly pouze v neděli. Většinou se chodilo do lesa. V potoce bylo možno
nachytat pstruhy a upéct si je na ohníčku. Někdy se chodilo do nejbližší vesnice, ale tam
nebylo nic. Městečko bylo natolik daleko, že se ani nevyplatilo tam chodit, a navíc tam
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nebyla žádná možnost vyžití. Jediné co tam vábilo, byla možnost potkat na ulici nějaké
děvče.“
„Bezkonkurenčním hitem byly v druhém ročníku hodiny taneční a společenské výuky.
Tam chodila děvčata a tak se na tuto akci všichni pečlivě připravovali. Na internát
každých 14 dní dojížděl holič, aby upravil hochům správné fazony. Vzpomínám, že si
jeden kluk nechal dokonce udělat trvalou ondulaci. Když byl před odchodem ukončen
rituál vychovatele s prohlídkou čistoty na šatnách, nastal všeobecný úprk do 10 km
vzdáleného městečka. První zastávka byla na nádraží v kiosku, kde do sebe každý na
kuráž hodil 2 panáky zelené šaltrésky. Paní prodavačka už na to byla připravená. Kluci
nosili lesnické uniformy. Na závěr tanečních kluci dávali děvčatům látkové kytičky.
Děvčata zase malované kapesníčky. To byly potom vzácné relikvie. Sám je mám
dodnes uschované. I když jsme měli v nohách 20 km běhu a taneční kurs, žádnou únavu
jsme necítili. Mnozí dokonce cestou znovu zkoušeli taneční kroky charlestonu nebo
jivu, což byly v té době moderní tance.

Zřejmě poslední otázkou k tomuto typu školy je, jak byla vlastně ukončena?
„Závěrečné zkoušky na učebně se skládaly převážně z poznávání lesních dřevin, semen
a šišek, pupenů, lesních hmyzích škůdců, ze znalosti úhlů broušení seker a pil atd.
„Hlavní částí zkoušek byly praktické dovednosti. Lezení na strom pod korunu do výše
asi 15 metrů pomocí semenářské lezecké soupravy. Slalomová jízda s moto robotem.
Nabroušení ruční pily a řezání na počet nutných tahů. Ruční výroba topůrka na sekeru
na čas. Nechci se vychloubat, ale byl jsem vždy první, protože práce se dřevem mě vždy
bavila. Výrobek musel každý předložit k ohodnocení komisaři, který přijel až z
ministerstva školství. Každý učeň jej musel předložit osobně, aby soudruh věděl kdo je
autorem. Z písemných záznamů dobře věděl, kdo je kdo. Můj výrobek ohodnotil
známkou 4, k všeobecnému údivu všech spolužáků. Pohoršeni byli i mistři, ale nikdo se
neodvážil

protestovat.

Závěrečné

zkoušky

jsem

nakonec

i

tak

ukončil

s

vyznamenáním.“
„Učni si mohli podat během prvního i druhého ročníku přihlášku k pohovoru na vyšší
lesnickou školu. Šli tam i kamarádi s mnohem horším prospěchem, ale mě byla tato
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možnost vždy zamítnuta. V době odjezdu spolužáků na přijímací pohovory jsem byl
společně s těmi, co neměli zájem, určeni k rozbíjení kamene na běžecké dráze. Tato
diskriminace velmi trápila mého tátu, který se po 11 letech vrátil na amnestii z
bolševických koncentráků. Neuměl se v nové společnosti vyznat. Ještě mnoho dní po
svém návratu se neuměl přizpůsobit novému životu. Pokud třeba někdo vstoupil do
dveří, tak vyskočil, strhnul z hlavy pomyslnou čepici a postavil se do pozoru.“

Po ukončení školy někteří odešli dále studovat, někdo šel pracovat. Jaká byla situace
tehdy?
„Bohužel ani po vyučení nesměli učni nastoupit do práce v blízkosti svých domovů. Byl
jim určen lesní závod, kde pro ně byla vyhrazena ubytovna i s dozorem. Já jsem to
odmítl a nastoupil do práce doma. Asi po 14 dnech ale přišel na lesní závod příkaz,
abych byl odeslán k ostatním. Po příchodu jsem ale zjistil, že pobyt v tomto zařízení je
neúnosný. Mnozí učni po předchozích letech direktivní tvrdé výchovy se opíjeli a
užívali si svobody. Věděli, že sekeru jim z ruky již nikdo nevezme a tak na ně nějaké
zákazy už nijak nezabíraly.“
„Já jsem se proto domluvil s jedním vedoucím lesní správy tohoto lesního závodu. Ten
mu nabídl v jedné vesničce opuštěný dům jako ubytovnu. Sehnal jsem si ještě tři
kamarády a nastěhovali jsme se. Na tuto dobu práce v lese mám potom velmi hezké
vzpomínky. Lidé ve vsi si nás oblíbili. Sami jsme si sami vařili a občas nám někdo i
jídlo přinesl. Z každé zabíjačky jsme dostávali výslužku. Pořádaly se fotbalové turnaje,
staročeské oslavy máje, masopusty atd. Velkou radostí také byly trampské kapely z
místních chatových osad.“
„Když se po roce blížil nový termín pohovorů na střední školu, rozhodl se můj otec, že
se mnou pojede do Prahy na příslušný odbor školství intervenovat za možnost
připuštění k pohovorům. Do kanceláře jsem byl ale vpuštěn jen já. Tam ho přijal k tomu
kompetentní úředník. Byl to onen komisař od závěrečných zkoušek, který mi dal čtyřku
z topůrka na sekeru. Byl to šok pro oba. Náměstek mi hned nabízel židli a cigaretu (Za
kterou by ještě před rokem hrozilo vyloučení ze školy). Mně se zatmělo před očima.
Obojí jsem odmítl, řekl mu, že si ještě jednou, po páté, podám přihlášku a pokud mi
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pohovor znovu zakáže, uživím se i rukama. A poslal jsem ho i s cigaretami …. Neměl
jsem už co ztratit.“

3.8. Střední škola
Po páté jste si tedy podal přihlášku, jaký byl tehdy výsledek?
„Stal se zázrak a bylo mi umožněno jít k přijímacím pohovorům, u kterých jsem uspěl.“

Položím tedy stejnou otázku jako v předchozích případech – jací zde byly učitelé?
„Rozdíl s předchozími školními zkušenostmi byl nesrovnatelný. Většina profesorů učila
z učebnic, které sami napsali. Výjimkou u nich nebyly dva akademické tituly. I zde
byly sice znát politické sympatie některých profesorů, ale žádný rozdíl v přístupu ke
studentům. Bylo mi sice 2x navrženo, abych přijal kandidaturu do KSČ, ale po
odmítnutí mě už nikdo nenaléhal.“
„Nejváženějším kantorem na škole byl profesor českého a ruského jazyka. Studenti
považovali za čest, dostat od něj při zkoušení pětku. Dovedl jí pěkně vymalovat,
dokonce jí přikreslil i slzící oko. Jeho láskou byla hlavně literatura a vážná hudba.
Pořádal i mimo školu různé literární a hudební večery pro veřejnost, na které zval i
studenty. Ti ale většinou k jeho lítosti dávali přednost hospůdkám. Žil sám, pouze se
svojí láskou k veškerému umění. Jeho byt byl plný knih, gramofonových desek,
divadelních libret, reprodukcí obrazů, atd.“
„V druhém ročníku jsme se velmi sblížili. Jednou mě pozval do školní knihovny, kterou
také vedl. Na stole měl položené knihy, které prý musí vyřadit a zničit. Jednalo se o
autory, kteří byli tehdejší cenzurou označeni jako nepřijatelní. Byly to knihy od T. G.
Masaryka, F. X. Šaldy, F. Nietzsche, M. Montagnie, A. Solženicyna. Považoval to za
barbarství a nabídl mi je, zda bych je chtěl. To byla samozřejmě nabídka, kterou nešlo
odmítnout. Pan profesor mi i naznačil, že zná mé problémy a že si u mě se svojí
nabídkou byl jistý. Hned mi také nabídl Malého prince od A. S. Exupéryho. Protože se
mi tato kniha moc líbila, přečetl jsem postupně celou jeho tvorbu. Změnil tak u mě jeho
zájmy a způsob myšlení na celý život.“
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„Díky jemu jsem se dostal i do filmové školy v Čimelicích a mohl tak vidět i některé
zakázané filmy z jejich archivů. Jednou mi nabídl, že na mého otce převede předplatné
časopisu 100+1, který byl v té době velmi oblíbený, ale těžko dostupný. Byl to pro
mého otce, bývalého osvětového důstojníka velký dar. I když byl pan profesor členem
KSČ, stali se z nich přátelé. Jednou se mi dostalo i vysvětlení.“
„Při pochodu smrti z koncentráku na konci války ho před vysílením zachránil člověk,
který byl upřímně nadšeným komunistou. Uvěřil jeho snům, tím spíše, že znal i některá
negativa sociálních problémů první republiky. V současnosti doufal, že svým apelem ve
straně má jedinou možnost ovlivnit politiku KSČ k lidštější podobě.“
„Když jsem ukončil školu, po několika letech odešel pracovat na ministerstvo kultury
do Prahy i pan profesor. I nadále jsme se ale stýkali a dopisovali si. Byl to nejlepší a
nezapomenutelný učitel v mém životě. Naučil mě lásce k filozofii, psychologii a k
pochopení člověka. K pochopení jeho velikosti i jeho bídy.“

I zde musel být nějaký ředitel, odlišoval se i ten od ostatních typů škol?
„Ano, byl to oblíbený a uznávaný člověk. Mimo svoji funkci učil i několik hodin
odborného předmětu ve čtvrtém ročníku. Jeho projev byl svérázný a studenty nadšeně
přijímaný. Poslal si třeba při hodině studenta se džbánkem do nejbližší hospody pro
pivo, které potom průběžně popíjel. Na začátku školního roku prošel třídy prvních
ročníků a vypsal na tabuli názvy zakázaných hospod. Ty byly ale u studentů právě
nejvíce oblíbené a také nejvíce navštěvované.“
„Sám jsem se o prázdninách ve třetím ročníku vydal autostopem na cestu po východní
Evropě. Procestoval jsem Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko i Jugoslávii, což
mi umožnil benevolentní postoj jugoslávských celníků (Jugoslávie byla pro svoji vnitřní
i zahraniční politiku téměř nedostupná).
„Díky tomu jsem se opozdil v nástupu do školy o 14 dní, a byl jsem proto ze školy
vyloučen. Ředitel mě ale nakonec pozval na pohovor a vysvětlení. Vyprávěl jsem mu
zážitky a on mi nakonec dokonce nalil i panáka koňaku. Do školy mě opět přijal.“
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Jaké bylo v tomto případě bydlení, bydlel jste opět na internátu?
„Než začnu mluvit o bydlení, tak se trochu zmíním o škole samotné. Škola měla v oboru
dobrý zvuk již pro svoji mnohaletou Schwarcernbergskou tradici. I když byla původní
školní kaple přestavěna na tělocvičnu a byly zde provedeny i další stavební úpravy,
duch tradice byl stále přítomný.“
„Ve školním internátu mohl student pobývat po celou dobu studia. Byla tu ale také
možnost privátního bydlení, která byla samozřejmě pro větší volnost preferovaná. Na
internátě se musel student samozřejmě přizpůsobit určitému režimu, který nebyl ale
nijak drastický. Práce vychovatele spočívala proto víceméně v pouhém dozoru nad
dodržováním internátních pravidel.“

V předchozím typu školy nebyl téměř žádný volný čas a student byl stále zaměstnán.
Bylo to zde stejné?
„Volný čas nebyl studentům nijak direktivně určován. Nebylo ale přípustné, aby do
školy přicházely stížnosti na jejich chování na veřejnosti. Většina studentů proto trávila
čas návštěvou hospůdek, tanečních zábav, sportem v areálu školy, četbou nebo
studiem.“
„I když politické klima v zemi se proti padesátým letům uvolnilo, přesto nebylo možné
projevit vlastní názor. Ve městě se každoročně pořádaly studentské „Majálesy“. Byly to
jakési alegorické krojované průvody, ve kterých šlo hlavně o prezentaci jednotlivých
škol a studentskou recesi. Po jedné takové akci bylo vyloučeno ze škol několik studentů
za nepřípustné chování. Jeden student na příklad nesl v průvodu heslo „Zemědělství
jsem zůstal věrný“ a na noze měl přivázanou kouli s řetězem. Stále totiž platilo nařízení,
že alespoň jeden příslušník z vesnické rodiny musí zůstat v zemědělství. A když se proti
tomu uskutečnily i stávky a hladovky, výsledkem bylo opět vyloučení studentských
organizátorů ze škol.“
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3.9. Postgraduální studia
Tímto tedy školní docházka skončila. Absolvoval jste ještě nějaké další vzdělávání?
„Na této škole jsem ještě v roce 1979 absolvoval postgraduální studium. Školství bylo
svým pojetím stále obrazem společnosti. K lepší představě stačí vyjmenovat předměty,
které měly pomoci lidem v praxi: Vybrané kapitoly z marxismu-leninismu,
Vědeckotechnická

revoluce

a

socialistická

integrace,

Základy

socialistické

racionalizace, Marxistická sociologie a psychologie v řízení.“
„Toto studium muselo být ukončeno závěrečnou prací. Když se mnou jeden z
posledních bývalých profesorů sepisoval základní spis o studiu, chtěl znát jméno mého
konzultanta. Oponoval jsem, že se mi stejně nikdo nebude věnovat. Když ale profesor
trval na této podmínce, řekl jsem náhodně jméno svého nejvyššího nadřízeného. Na to
profesor řekl: “Dobrá, píši, ale ještě potřebuji titul. Je to inženýr, nebo soudruh?“
Následoval letmý úsměv a odpověď: “Soudruh“.“
„Na závěr studia jsem obhajoval svou práci před osmičlennou komisí na téma
„Možnosti a řešení problematiky pracovních sil v oboru“. Určený oponent z kádrového
oddělení jednoho podniku označil mou práci za velmi kvalitní, ale musí to prý hodnotit
známkou 2, protože jsem se vůbec nezmínil o pozitivním vlivu hnutí brigád
socialistické práce. Je to prý jediná otázka oponenta a žádal vysvětlení. Po chvíli
mlčení jsem začal s obhajobou. Řekl jsem mu, že takové nesmysly nemohou pracující
ovlivnit vůbec v ničem. Že takové pokrytectví a formalismus je urážkou lidské
důstojnosti. Neznám jediného člověka, který by na počest sjezdů KSČ, nebo narozeniny
nějakého politika dobrovolně a zdarma pracoval. Komisařům klesly hlavy a já byl po
ukončení své obhajoby vyzván, abych opustil sál. Kolega, který si na „potítku“
připravoval své vystoupení, již během mé řeči tiše odešel. Nechtěl prý svědčit před StB,
která jistě přijede. Na chodbě informoval spolužáky, takže rovněž všichni zmizeli. Když
jsem byl po čase vyzván, abych si přišel pro verdikt poroty, tak jsem zažil šok. Předseda
poroty mi přicházel vstříc se širokým úsměvem. Poblahopřál mi k úspěšné obhajobě a
sdělil mi, že původní hodnocení se mění ze známky 2 na 1. Všichni ti zasloužilí straníci
se svobodně a šťastně usmívali. Našli v sobě odvahu k pravdě. A snad alespoň na chvíli
se přestali bát jeden druhého.“
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3.10. Závěr praktické části
Cílem praktické části diplomové práce nazvané Školství za totality – orální historie a
literatura bylo porovnat tištěné zdroje a literaturu. Jako respondent pro praktickou část
práce byl vybrán pan Vladimír Pešta, narozen roku 1945.
Otázky kladené během rozhovoru korespondovaly s kapitolami diplomové práce, aby
bylo možné mezi sebou porovnávat tištěné zdroje a výpověď očitého svědka.
Pokud se podíváme na jednotlivé kapitoly a příslušné otázky ve strukturovaném
rozhovoru, tak zjistíme, že je zde velká podobnost psané literatury a zdrojů a
konkrétních výpovědí respondenta. Jsou zde samozřejmě rozdíly ve vnímání a přístupu
jak respondenta, tak jeho učitelů, kteří také do výuky svými vstupy a chováním vnášeli
svůj osobitý postoj.
V konkrétním případě pana Vladimír Pešty hrál velkou roli právě jeho původ a fakt, že
jeho otec byl armádní důstojník a člen třetího odboje. Díky tomu byla ovlivněna celá
školní docházka a pozdější život. Jak je patrné z rozhovoru, tak i z literatury měl
komunistický režim na psychiku člověka vždy velký vliv. O to více pokud člověk
v takovém režimu vyrůstal celý svůj život.
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4. Závěr
Cílem práce bylo porovnání tištěných zdrojů o totalitním režimu a školství v té době
s konkrétní výpovědí člověka, který tento režim sám zažil. V tomto ohledu práce svůj
cíl splnila. Předložené tištěné zdroje korespondují s výpovědí pana Vladimír Pešty.
Otázky kladené v praktické části práce jsou kladeny tak, aby odpovídaly kapitolám
v teoretické části. Pro čtenáře je tedy orientace v práci zjednodušena.
Školství v jakémkoliv společenském zřízení však nelze posuzovat jako oddělený
samostatný segment vytržený ze souvislostí. Bylo by to pouhé vyjmenovávání předností
a nedostatků jedné části širokého spektra společenské diverzity. Význam takto
posbíraných faktů spočívá tedy pouze v základních informacích, které až po hlubší
analýze příčin a následků vedoucích k syntéze mohou získat nějakou společenskou
hodnotu. Až po těchto procesech je tedy možné pomýšlet na to, co dává celému tomuto
bádání smysl. Tedy predikovat vývoj, a navrhovat případná řešení.
Analýza
Žádný společenský systém není schopen garantovat svoji trvalou existenci, pokud tak
jako dosud spoléhá pouze na technologii moci. Tuto trvalost může zajistit pouze
vyrovnaný podíl s potřebou duchovního ztotožnění. Každý přechod společenského
zřízení provází naděje občanů, kteří si přejí život v míru, prosperitě a spravedlnosti.
Tyto naděje se nedokáží naplnit ze dvou příčin. První z nich spočívá v rozdílných
představách občanů, jak těchto cílů dosáhnout i na tom, jak mají vypadat. Představy
totiž pramení z propastných rozdílů jednotlivců v jejich vzdělání a intelektu. Toho jsou
si vědomi lidé, kteří usilují o získání moci. Jsou to pragmatičtí technologové, kteří ale
nedisponují dostatečnými znalostmi psychologie, nebo je považují za nepodstatné.
Totalitní pragmatik sází na nižší inteligenci, nižší vzdělání a sílu většiny. Demokratický
pragmatik sází naopak na vzdělanou menšinovou inteligenci, jejíž moc spočívá
v soupeření, trhu a soukromém vlastnictví. Společným znakem obou je potom
nedostatek vize, empatie a mylné představy, že povýšení materiálního blaha je hlavním
smyslem života každého člověka. Toto zásadní nepochopení nutnosti vyváženého
podílu materiálních a duchovních potřeb nakonec rozkolísá oba systémy a vede opět
k revoltě.
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Syntéza
Totalitní systém řízení společnosti nemůže mít nikdy naději na dlouhodobější trvalost.
Nepřipouští totiž svobodu myšlení. A tato svoboda se pro člověka svým významem
rovná přírodnímu zákonu. Ten nelze změnit, ale jen respektovat. Je možné vyjmenovat
mnoho dalších dílčích důvodů, které znemožňují trvalejší existenci direktivní totalitní
moci. Všechny se ale odvíjí ze stejného základu. Omezování svobody ducha.
Demokracie zůstává tedy jedinou nadějí. I když pro její trvalost existují i vnější hrozby,
největší ohrožení generuje uvnitř sebe sama. Svobodu člověka sice staví na první místo
své ideologie. Její naplnění ale v reálném světě trpí mnohými nedostatky. I když je
deklarovaná svoboda v zásadě naplněna, ve skutečnosti se stává pouze jinou formou
diktátu. Zjednodušeně lze říci, že diktát neschopných střídá diktát všehoschopných.
Formy tohoto diktátu pro jejich všeobecnou znalost rovněž není třeba uvádět.
Demokracie si je vědoma těchto nedostatků, které se pokouší vyřešit tvorbou dalších
zákonů

upravujících

vzájemné

vztahy.

Výsledkem

je

ale

jejich

stoupající

nesrozumitelnost, zneužitelnost, vzdalování se skutečné spravedlnosti, pokroku a tím i
široké občanské podpory. Je zcela nutné přijmout fakt, že současná forma kapitalistické
demokracie se již přežila. Zatvrzelým lpěním na již zastaralých a nefunkčních poučkách
se mnozí ekonomové, politici a akademici místo garanty vývoje a nositeli pokroku
stávají jeho brzdou.
Výhled
Technický pokrok v posledních letech dosáhl dosud nebývalých rozměrů. A stal se ve
značné míře dosažitelný lidem bez ohledu na jejich intelektuální úroveň a morální
kvality. Duchovnímu rozvoji člověka ale nebyla věnována adekvátní pozornost. Naše
mozky předběhly naše srdce. Záplava informací a úzkých specializací místo zvyšování
inteligence vyváženého vědomí tak vytváří zcela opačný efekt. Místo poučení z chyb a
následné moudrosti lidstvo hloupne. Tyto tendence se projevují i ve školství.61
Brainwashing a demagogie se může prostřednictvím internetu volně šířit po celém světě
a racionalismus nahrazuje radikalismus a fanatismus. Jen malé procento populace je
ještě schopné nějaké orientace. Stoupá počet lidí, kteří v těchto skutečnostech spatřují
61

Příloha č. 6 – Hloupnoucí žáci
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blízkost

kolapsu celé

současné civilizace.62

Pokračovat

v současném

trendu

kapitalistické demokracie může vyústit pouze dvěma směry. V celosvětový střet
nesmiřitelných ideologií s nedozírnými následky pro celé lidstvo. Nebo nastolením
Orwellovské celosvětové totality. A školství se přizpůsobí daným podmínkám stejně,
jako tomu bylo vždy. Posuzovat tedy školství jako vypreparovanou jednotlivost celku,
bez systémové změny společenského řádu potom ztrácí jakýkoliv smysl.

62
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