
Abstrakt v jazyce českém
Pro zpracování své rigorózní práce jsem si vzhledem ke svému dlouholetému zájmu o 

historii 2.světové války zvolil téma „České školy v období protektorátu“. Mým cílem 

bylo  popsat  toto  pro  české  školství  velmi  těžké  období  se  záměrem vytvořit  spíše 

populárně  -  naučnou  publikaci  určenou  studentům pedagogiky jako rozšíření  výuky 

dějin pedagogiky,  protože jsem se během svých studií  na Pedagogické i  Filozofické 

fakultě  Univerzity Karlovy v Praze  vůbec  nesetkal  s  probíráním tohoto  údobí  dějin 

našeho školství. Domnívám se, že je třeba i dnes studentům pedagogických oborů, tedy 

především budoucím učitelům, toto téma připomínat, a to především z toho důvodu, aby 

došlo  k  uvědomění  nelehké  situace  učitelstva,  ale  i  žactva  a  studentstva  v  období 

nacistického  útlaku.  Myslím  si,  že  by  toto,  i  když  velmi  smutné  téma,  mohlo 

vychovávat budoucí učitele k tomu, že si budou svého poslání více vážit,  což může 

zvýšit i  současnou nižší prestiž tohoto povolání u nás. V nemalé míře by bylo mým 

přáním, aby přečtením mé práce bylo v budoucích učitelích pozvednuto vlastenectví, 

láska a úcta k dějinám našeho školství. Celou práci jsem koncipoval jako popis situace 

jednotlivých  školních  protektorátních  let,  samozřejmě  s  patřičným  úvodem  do 

problematiky protektorátního školství, v úvodu každého školního roku jsem také uvedl 

základní  historické  mezníky,  kterými  byla  tehdy  veřejnost  ovlivňována.  Chtěl  jsem 

postihnout  především ponížení  našeho  školství  v  období  protektorátu  oproti  vysoké 

úrovni  předválečných  let,  potupu  českých  učitelů,  ale  i   dětí  a  mládeže  postupnou 

germanizací. Aby byla práce čtivější a poutavější pro dnešního čtenáře bez zkušenosti s 

válkou,  využil  jsem memoárové  literatury a  na  základě  vzpomínek  pamětníků jsem 

práci obohatil,  snažil  jsem se vytvořit  prolínající  text s prvky zážitkové pedagogiky, 

kterou pojímám u výkladu dějin  jako nejpřínosnější.  Rád doufám,  že pročtením mé 

práce a přehlédnutím přiložené dokumentace naplním svůj výše popsaný cíl, proč jsem 

tuto  práci  s  pokorou  a  láskou  zpracovával.  Shodou  náhod  podávám  svou  práci  k 

obhajobě v roce 70.výročí konce 2.světové války, dovolte mi tedy i touto prací vzdát 

holt  našim  předchůdcům,  hrdinům  bojujícím  za  naši  dnešní  svobodu,  většinou 

bezejmenným učitelům a žákům i studentům.


