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Abstrakt a klíčová slova 

Tato diplomová práce se zabývá ovlivňováním přechodu žáka ze základní školy na školu 

střední v době komunistické nadvlády, tj. v letech 1948–1989. Metodologie práce se 

opírá o rozhovory vycházející z metody orální historie, archivní záznamy a odbornou 

literaturu. Dále se práce zabývá fungováním školství v době nadvlády KSČ, přičemž se 

zaměřuje na základní a střední školy. Stěžejní část práce vychází z orálně historického 

terénního výzkumu, především z osobních zkušeností pamětnic. Pro tuto práci poskytlo své 

paměti deset pamětnic a jeden pamětník, kteří v mladistvém věku prožili buď úplný zákaz 

studia na střední škole, nebo jejich nástup na střední školu byl zkomplikován, a to podle nich 

z důvodu nevhodného posudku ze strany školy či politicky nevhodného rodinného původu. 

Práce se snaží odhalit, jakým způsobem k ovlivňování studia či k jeho zákazu docházelo, 

z jakého důvodu k tomu docházelo a jaký vliv měla tato zkušenost na následující život 

pamětnic.  

 

Klíčová slova 

komunismus, Komunistická strana Československa, školství, základní škola, střední škola, 

posudky ke studiu, kádrový systém, represe 
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Abstract and key words 

This thesis deals with the influence the pupil´s transition from elementary school to secondary 

school in the communist regime era, i.e. in 1948-1989. The methodology is based on the 

interviews provided by the method of oral history, archival records and professional literature. 

Furthermore, the work deals with the functioning of the education at the time of the 

Communist Party of Czechoslovakia, focusing on the elementary and secondary schools. The 

pivotal part of the work is based on the oral historical field research, especially from the 

personal experience of witnesses. For this work provided their memories eleven witnesses (10 

women, 1 man), who, at their youthful age, experienced either a complete ban on studies at 

the high school, or their onset at the high school was complicated, due to the improper 

assessment from the school or the politically improper parentage. The thesis intends to reveal 

the ways influencing the pupil´s studies or bans, the reasons and impacts of this experience on 

further lives of witnesses. 

Key Words 

communism, Communist Party of Czechoslovakia, education, elementary school, secondary 

school, assessments of educational skills,  cadre system, repression 
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Úvod  
„Touto svou vzpourou zelinář vystoupí ze „života ve lži“, odmítne 

rituál a poruší „pravidla hry“, znovu nalezne svou potlačenou identitu 

a důstojnost; naplní svou svobodu. Jeho vzpoura bude 

pokusem o život v pravdě. 

Účet přijde brzy: bude zbaven místa vedoucího a přeložen 

k závozníkům; jeho plat se sníží; naděje na prázdninovou cestu do 

Bulharska se rozplyne; bude ohroženo další studium jeho dětí. 

Nadřízení ho budou šikanovat a jeho spolupracovníci se budou divit. 

Většina vykonavatelů těchto sankcí nebude ovšem jednat ze 

svého autentického nutkání, ale prostě pod tlakem „poměrů“, týchž 

poměrů, pod jejichž tlakem zelinář dříve vystavoval svá hesla.“ 

                (Václav Havel, Moc bezmocných) 

Komunistická minulost České republiky se v současné době studuje velice intenzivně. Vzniká 

mnoho odborných studií, vysokoškolských prací, televizních a rozhlasových pořadů, které 

tuto dobu zkoumají z různých úhlů pohledu a nacházejí nová témata i neznámé příběhy. 

Jednalo se o velice dlouhou, více jak čtyřicetiletou etapu českých, respektive 

československých dějin a tato doba neustále ovlivňuje životy jedinců, a to nejen těch, kteří 

tuto dobu zažili, ale i jejich potomků, tedy současných obyvatelek a obyvatel České 

republiky. Komunistická minulost je stále přítomna v našem životě – například v kultuře, 

v jazyce, v myšlení, v politice. V české společnosti se objevují nostalgické vzpomínky na 

období před sametovou revolucí a také z tohoto období přetrvávají specifické způsoby 

uvažování, mechanismy či mocenské vazby.
1
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá ovlivňováním dětí, respektive 

mladistvých ve výběru střední školy v době komunistické nadvlády v Československu. 

Především se zaměřuje na pamětnice, kterým bylo znemožněno jít studovat střední školu dle 

jejich výběru a schopností, což vedlo k tomu, že studovat vůbec nešly nebo byly nuceny jít 

studovat jakoukoli školu, která jim umožnila nástup ke studiu. Práce se snaží odkrýt, jaký vliv 

tato zkušenost na pamětnice měla v jejich následujícím životě.  

Tato studie je významná především proto, že se zabývá tématem, které bylo 

doposud mimo větší zájem badatelů. Zachycuje zkušenosti pamětnic s komunistickou mocí 

v mladistvém věku, doplňuje dosavadní historiografické záznamy a záznamy pamětníků 

                                                           
1
 Toto pojetí lze nalézt např. v dílech: FIALA, Petr. Komunismus v České republice: vývojové, systémové a ideové 

aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. Brno: Masarykova univerzita, 1999 či 

MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo, 2009. 
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komunistického režimu. Práce otevírá možnosti pro další, hlubší a konkrétnější bádání v této 

oblasti. 

Zpracování tohoto tématu prošlo několika úpravami. Původní plán výzkumu byl 

nastaven na vybrané období komunistických dějin, a to pouze na dobu normalizace. Ovšem 

poté, co se mi nepodařilo najít dostatečný počet osob, kterým byl za normalizace znemožněn 

nástup na jimi vybranou střední školu, a zároveň jsem našla pamětníky, které tento osud 

potkal v 50. letech, jsem se rozhodla rozšířit diplomovou práci na celou éru komunistického 

režimu, tj. na období let 1948–1989. K tomuto rozhodnutí zároveň napomohlo nacházení 

dokumentů, které se ke komunistickému školství vztahují a které sahají do 50. let, a také 

skutečnost, že problematice zákazů studia po ukončení základní školy
2
 v době komunistické 

nadvlády se badatelé zatím příliš nevěnují.  

Diplomovou práci jsem rozdělila na tři části: metodologická část, historický 

kontext a výzkum. Metodologická část uvádí cíle a metody výzkumu, seznamuje čtenáře 

s výběrem pamětnic a s mou pozicí ke studované problematice a také stručně 

pojednává o paměti, neboť paměť je úzce spjata se studovanou problematikou. Úsek 

věnovaný historickému kontextu pojednává nejprve o vývoji školství po druhé světové válce, 

kde se zaměřuji na školské zákony a jejich výklad vztahující se zejména 

k základnímu a střednímu školství a dále na stranický a státní pohled na rozvoj školství, 

respektive na vybraná témata. Dále kapitola pojednává o personální politice 

KSČ a o fungování národních výborů. Třetí část – výzkum – analyzuje a interpretuje 

výpovědi pamětnic, které prožily problematický přechod ze základní školy na školu střední. 

Předkládaná práce dále obsahuje šest příloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 V celé práci, mimo citací, užívám obecné označení základní škola, ačkoli jsem si vědoma, že se názvy, respektive 

označení jednotlivých stupňů škol měnily. Blíže k tématu viz kapitola 2.1.3. Školství podle školských zákonů.  
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1. Metodologická část  

1.1. Cíle práce 

V této práci je mou snahou naplnit několik obecných cílů. Především se snažím otevřít téma 

ovlivňování studia na střední škole v československém, respektive českém komunistickém 

režimu a chci poukázat na politiku, která přímo zasahovala do života dětí, respektive 

mladistvých, a to v oblasti vzdělávání. Diplomová práce se zaměřuje výhradně na přechod 

žáka ze základní školy na školu střední s maturitním oborem. Dále se v práci zaměřuji na 

zmapování školské politiky v oblasti základního a středního školství, která byla v letech 

1948–1989 v režii KSČ. Zejména však zaznamenávám a interpretuji paměti tehdejších 

vybraných dětí, respektive mladistvých, analyzuji jejich výpovědi a snažím se odkrýt, jak oni 

celou situaci vnímají, zda se domnívají, že nemožnost studovat na vybrané střední škole 

v době komunistické nadvlády měla vliv na jejich následný život, respektive na jejich volbu 

povolání, na uchycení se ve světě pracujících, na kariérní postup a na jejich socioekonomické 

postavení.  Zároveň chci najít odpovědi na tyto výzkumné otázky: Vnímali dotčené osoby 

situaci nespravedlivě? Cítily se oproti spolužákům podvedeně a bezradně? Našly si jakékoli 

zaměstnání nebo se držely toho, co si přály v životě dělat, a snažily se toho docílit? Byl jim 

zákaz ke studiu dobře vysvětlen ze strany školy či rodičů? Jaký byl důvod zákazu studovat? 

Odrazila se skutečnost, že nemohly studovat, na jejich socioekonomickém postavení?  

1.2. Výzkumná metoda 

Abych naplnila cíle a zodpověděla si výše uvedené otázky, pracovala jsem s několika 

výzkumnými metodami. Jednak jsem použila dějepisnou přímou metodu, neboť jsem 

pracovala s prameny, se sborníky a s archiváliemi, které dopomohly doplnit práci o důležité 

informace a přílohy, jednak jsem použila metodu syntézy, která dala vzniknout historickému 

kontextu. Práce je však založena zejména na kvalitativním výzkumu a na metodě orální 

historie.  

Orální historie je v současné době velmi populární metoda patřící mezi 

kvalitativní formy společenskovědních výzkumů. V českém prostředí ji používají například 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR [Akademie věd České republiky] či nezisková organizace 
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Post Bellum, která realizuje s Ústavem pro studium totalitních režimů projekt Paměť národa
3
, 

dále také Pracoviště orální historie Soudobých dějin na Fakultě humanitních studií UK. Tato 

metoda nemá ve společenskovědním diskurzu upevněnou terminologii. Různá terminologie je 

ovlivněna tím, zda tuto metodu používají sociologové, historici, pedagogové, politologové, 

antropologové a podobně. Proto se setkáváme s pojmy jako orální historie, životopisná 

vyprávění, narativní metoda, životopisné příběhy, narátor, vypravěč, respondent a podobně. 

V této práci jsem upřednostnila pojem pamětník, respektive pamětnice před termíny narátor či 

respondent. Různá terminologie se odráží i v této práci, a to v případě doslovného citování.  

Kvalitativní výzkumy se snaží získávat detailní a komplexní 

informace o studovaném jevu, a to v autentickém prostředí. Badatel se snaží zachytit 

perspektivu zkoumaného jedince. Cílem výzkumů je získat komplexní obraz, který je založen 

na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a pamětníkem. Záměrem badatele 

je rozkrýt a prezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.
4
 Badatel 

z příběhů pamětníků vytváří metapříběh, v němž jednotlivá témata váže na základě jejich 

podobností dohromady. Výstupem je pak formulování nové hypotézy či teorie, která vychází 

z analýzy a interpretace zkoumaných textů, respektive vyprávění. Hypotéza však není 

zobecnitelná, je platná pouze pro okruh zkoumaných respondentů, respektive k jejímu 

dalšímu ověření a případnému zobecnění slouží další výzkumy.  

Metoda orální historie pochází ze Severní Ameriky a rozvíjí se zejména po druhé 

světové válce vlivem amerického novináře a historika Allana Nevinse a jeho spolupráce 

s Kolumbijskou univerzitou. Nevins zaznamenával a přepisoval vzpomínky „zajímavých 

Američanů“, které získával při rozhovorech pro další výzkumy.
5
 Orální historie se snaží dávat 

prostor tzv. bezdějinným vrstvám společnosti, více reflektuje individuální prožitky, dějiny 

„psané zdola“ a rozměr každodennosti.
6
  

Je však potřeba mít na zřeteli, že rozhovory s pamětníky a jejich vzpomínky jsou 

ovlivněny časovým odstupem a také prostředím, v němž vznikají. Každé vyprávění je 

                                                           
3
 Jedná se o sbírku zaznamenaných vzpomínek pamětníků po celé Evropě, které získávají jednotlivci či různé instituce, 

jako jsou školy či příspěvkové organizace, proto, že chtějí zachovat tzv. „živou paměť“ na různé historické události. 

Součástí záznamů jsou nejen nahrávky, ale i jiné texty, fotografie, archivní dokumenty apod.  
4
 ŠVAŘÍČEK, Roman et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 17.  

5
 Allan Nevins  realizoval rozhovory v roce 1938 a vydal je v knize The Getway to History. Po druhé světové válce, 

v roce 1948, se svým žákem Louisem Starrem založili první orálně-historické centrum při Kolumbijské univerzitě. 

Další proud se snažil empiricky sociologicky v nižších společenských vrstvách realizovat kvalitativní výzkum. 

Američan William Thomas položil základ myšlenky životních příběhů. 
6
 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011, s. 16.  
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rekonstrukcí minulosti z dnešního pohledu – prolínají se současné a minulé postoje. 

Výběrovost pamětníkova vzpomínání dále podléhá většinové, kolektivní paměti. Vliv 

má na sdělované vzpomínky zároveň potřeba sebeúcty – pamětník odhaluje a hodnotí sebe 

sama, svůj život. Pamětník vypráví sled událostí, které ho přivedly do určité pozice, v níž sám 

sebe vidí, respektive chce být viděn. Projevuje se také tzv. Pollyanin princip, kdy lidský 

mozek vytlačuje v rámci psychohygieny negativní či traumatizující zážitky každodenního 

života.
7
 Data získaná metodou orální historie jsou proto silně subjektivní. Právě na tom však 

orální historie staví. Chce získávat nové poznatky, informace, fakta a doplňovat dosavadní 

historiografické dějiny. 

Pokud přistupujeme k výzkumu metodou orální historie, pak se zcela vědomě 

vzdáváme objektivity, reprezentativnosti, validity, ale i expertního postavení, metody, 

montáže, lineární kauzality, determinismu, mechaničnosti, hierarchičnosti a jednoduchosti.
8
 

Zároveň však získáváme komplexnost, heterarchii, holografičnost, indeterminismus, 

vzájemnou kauzalitu, morfogenezi, perspektivu a jsme obohaceni sdílením, důvěryhodností 

zjištění a participativně-dialogickou interpretací.
9
  

Při volbě metody orální historie můžeme zvolit interview nebo nechat respondenta 

volně vyprávět životní příběh. Já jsem pracovala s oběma přístupy. Připravila jsem si tzv. 

trojfázové schéma rozhovoru, na základě kterého jsem nejprve pamětníkům pokládala 

základní výzkumné otázky a na ně navazovala specifickými výzkumnými otázkami, na které 

navazovaly tazatelské otázky. Bylo však možné nechat pamětníky vyprávět volně svůj životní 

                                                           
7
 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie, s. 64-67. 

8
 Podle Iva Čermáka přesně znamená: objektivita – iluzorní představa, že mentální procesy, výzkumné nástroje a vlastní 

vědecká disciplína může být neutrální; jednoduchost – přesvědčení, že zkoumané jevy lze separovat a udržet 

v konstantní podobě nezávisle na jejich vazbách a interakcích s různými kontexty; hierarchičnost – představa, že 

zkoumané skutečnosti je vlastní inherentní hierarchicky uspořádaná struktura či řád; mechaničnost – skutečnost funguje 

jako stroj; determinismus – lze nalézt a matematicky vyjádřit determinanty zkoumaných jevů a na tomto základě 

predikovat budoucí stavy zkoumané skutečnosti; lineární kauzalita – představa o existenci tří výkladových modelů 

skutečnosti (1. jednoduchý dvojčinný model, 2. pravděpodobnostní model obsahující myšlenku zpětné vazby, 3. model 

obsahující princip zpětné vazby a anticipace); montáž – představa o „projektu konstruování“, podle kterého je možné 

separované komponenty sdružit podle plánovaného klíče; reprezentativnost – představa o nezbytnosti výzkumu u 

statisticky významné populace pro spolehlivé závěry; metoda – představa posvěceného a sofistikovaného nástroje 

k hledání odpovědi výzkumné otázky; expertní postavení – představa o badateli jakožto expertovi, který zaujímá 

objektivní, neutrální stanovisko; validita – statistická míra spolehlivosti.  
9
 Podle Iva Čermáka se jedná: komplexnost – je nemožné separovat dílčí elementy skutečnosti z jejich kontextu; 

heterarchie – pokud existují nějaké řády či struktury, koexistují vedle sebe, což předurčuje závislost na vzájemné 

interakci a vstupu faktorů, které mohou stávající řád výrazně změnit; holografičnost – celek je více než suma jeho částí; 

indeterminismus – různé aspekty budoucí podoby zkoumané skutečnosti jsou principiálně nepředpověditelné ze 

současného stavu; vzájemná kauzalita – simultánní vliv řady faktorů; morfogeneze – biologické pojetí, tzn. 

morfogenetické změny se dějí nepředvídatelně a dramaticky; perspektiva – zkoumané jevy lze nahlížet pouze z určitého 

úhlu pohledu, obvykle z výzkumného cíle. Sdílení – badatel je součástí výzkumu, má možnost zkušenosti sdílet a dále 

šířit; participativní-dialogická interpretace – interpretace je závislá na zpětné vazbě participantů výzkumu a tvoří se 

v dialogu; důvěryhodnost zjištění – validita je nahrazena širším pojmem důvěryhodnost.  
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příběh, neboť základní výzkumné otázky k tomu přímo vybízejí. Trojfázové schéma 

rozhovoru bylo vybráno proto, abych byla připravena pokládat otázky ihned během 

setkání a podnítit tak pamětníky k dalším vzpomínkách a k reflexi minulosti.     

Po realizovaném setkání následoval přesný, doslovný přepis rozhovoru. Poté 

došlo na transformaci dat, tzn. na jejich popis, analýzu a interpretaci. Možností, jak kódovat 

získaný text, je několik. V této práci jsem použila otevřené kódování. To znamená, že texty 

byly rozčleněny na jednotlivé segmenty, které byly očíslovány. Při rozčleňování textu jsem 

preferovala rozdělení na segmenty podle přirozené artikulace příběhu pamětníkem, neboť 

příběhy jsou v zásadě sekvencemi epizod nebo událostí.
10

 Následně byly texty 

rozděleny do specifických jednotek, do tzv. kódovacích rodin. Do kódovacích 

rodin se zařazují sekvence segmentů podle toho, co či o čem vypovídají. Dochází 

tak ke slučování se stejným jevem. Následně byly kódovací rodiny opatřeny intepretací, při 

které badatel vychází z toho, co bylo v příbězích explicitně řečeno, ale také z toho, jaký smysl 

mu příběhy, respektive kódovací rodiny odkrývají. Interpretace je v práci opřena o citace 

pamětnic. Citace jsou ponechány v originálním znění, to znamená, že výpovědi jsem 

foneticky, lexikálně, morfologicky ani syntakticky neupravovala. Pokud pamětnice mlčela, 

označuji proluku třemi tečkami. Pokud jsem proluku v citacích vytvořila já, je označena třemi 

tečkami v hranatých závorkách. Pro zajištění dostatečné anonymity jsem v citacích 

označovala obce heslem xx, jména osob heslem xy a názvy podniků heslem xyz.  

1.3. Pozice badatelky  

Téma předkládané práce jsem si zvolila sama, neboť mě velmi zajímalo, jakým způsobem 

ovlivňování, respektive zákazy studia probíhaly a jak ovlivnily životy takto postižených 

jedinců. Zároveň jsem měla potřebu toto téma odborně otevřít a poukázat na něj, 

neboť se setkávám jednak u starší, jednak u mladší generace, mnohdy humanitně vzdělaných 

vysokoškoláků, s lhostejným postavením k tomuto problému – pokrčení rameny, mávnutí 

rukou a konstatování, že taková byla doba. Na jednu stranu jejich postoji rozumím – proč se 

neustále ohlížet? Na druhou stranu nechci, aby toto bezpráví spáchané na mladých lidech, 

mnohdy ještě dětech, bylo zapomenuto.   

                                                           
10

 ČERMÁK, Ivo a HILES, David et al. Narativně orientovaný výzkum: interpretační perspektivy. In: ŘEHAN, 

Vladimír a ŠUCHA Matúš et al. Psychologica 37, Sborník z konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o 

člověku 6. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 59.  
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Motiv k výběru toho tématu byl i značně osobní. Jeden ze členů mé rodiny byl 

v době tzv. normalizace právě tímto zákazem zasažen. Věděla jsem o tom dlouho a občas na 

toto téma přišla řeč. Brala jsem to jako běžnou součást tehdejšího života v komunistickém 

režimu a více nad tím nepřemýšlela. Co se stalo, stalo se a nedá se odestát. Tak jsem to 

chápala již od dětství, kdy jsem příběh slyšela několikrát. Hlubší zamyšlení přišlo 

v okamžiku, kdy jsem se náhodou při běžném rozhovoru dozvěděla o matce a tetě mého 

blízkého kamaráda, které byly tímto zákazem taktéž zasaženy. Nyní jsem okolo sebe viděla 

více osob, které znám a znám i jejich současný život a které za minulého režimu postihl zákaz 

studia na jimi vybrané střední škole, a začala si tak intenzivně pokládat různé otázky. Vše 

bylo v době, kdy jsem studovala vysokou školu a chtěla dělat konkrétní profesi. Ptala jsem se 

sebe samotné, jaké to asi je, když vám někdo sdělí, že tuto profesi nemůžete vykonávat ne 

proto, že nemáte patřičné vzdělání, praxi či nemáte dostatečnou fyzickou zdatnost nebo třeba 

hudební talent, ale zkrátka proto, že vám z moci úřední zakážou vystudovat potřebné školy.  

 Zároveň jsem si pokládala několik dalších otázek, na které jsem chtěla získat 

odpověď. Vnímali dotčené osoby situaci nespravedlivě? Cítily se oproti spolužákům 

podvedeně a bezradně? Našly si jakékoli zaměstnání nebo se držely toho, co si přály v životě 

dělat, a snažily se toho docílit? Byl jim zákaz ke studiu dobře vysvětlen ze strany 

školy i rodičů? Jaký byl důvod zákazu studovat? Odrazila se skutečnost, že nemohly studovat, 

na jejich socioekonomickém postavení? Pracovaly na nižších pracovních pozicích na trhu 

práce za nižší mzdu?  

Výzkumná část je proto postavena na příbězích vybraných 

pamětnic. Za pamětníky jsou považováni dosud žijící jedinci, jejichž příběh badatel 

zaznamenává. Prostřednictvím příběhu se badatel dobírá nových poznatků, a to na základě 

ústního sdělení osob, které byly svědky dané události či procesu.
11

 Osobní příběhy jsou 

zároveň identitou pamětníků. Příběhy vyprávěné několikrát za život jsou revidovány a každý 

z nás si je konstruuje, aby různé části svého já sestavil do smysluplného celku – rámce.
12

 

Pamětník během vyprávění podrobuje své vzpomínky analýze – dílem spontánně a dílem 

záměrně tvoří svůj příběh, vlastní identitu.
13

 

 

                                                           
11

 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie, s. 11. 
12

 ČERMÁK, Ivo. Narativní paměť. In: MACEK, Petr a DALAJKA, Jiří. Vývoj a utváření osobnosti v sociálních 

a etnických kontextech: Víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 17.  
13

 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie, s. 169. 
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 Práce s pamětníky a snaha vytvořit z jejich pamětí odbornou studii 

přináší i problémy. Samotný badatel je velkým problémem, neboť je pouze na něm, jak 

zpracuje získané příběhy, jak je analyzuje a interpretuje a v konečném důsledku jak zodpoví 

výzkumné otázky. Badatel musí být velice opatrný a kritický při zpracování příběhů. Na jedné 

straně je určitý příběh pamětníka a na druhé straně pamětníkův příběh, jak jej 

analyzuje a interpretuje badatel. Zároveň je třeba mít stále na zřeteli, že pamětník příběh 

z minulosti vypráví v současnosti. Na aktuálně vyprávěný příběh má vliv časový odstup, ale 

také priority pamětníka, životní zkušenost, vztah a otevřenost k badateli a zejména paměť.
14

  

 Na volbu tématu předkládané diplomové práce měla vliv i má záliba v politické 

historii 20. století, na které mě zajímají životní osudy slavných i obyčejných 

občanů. O minulém režimu se v naší rodině mluví vcelku často – jednak o osudech 

jednotlivých členů rodiny v době fungování tohoto režimu, jednak o jeho vlivu na současnou 

českou společnost, když se jednotliví členové rodiny snaží sobě i svým blízkým vysvětlit 

určité jevy a někdy i absurdity, které vidí kolem sebe. Přesto nechci, aby čtenář nabyl pocitu, 

že zaujímám pouze emocionální, nekriticky kritický postoj k politice KSČ v letech 1948–

1989. Sama netuším, jak bych žila a smýšlela, kdybych prožila druhou světovou válku. Koho 

bych po válce podporovala v politice, když jsou mi levicové myšlenky solidarity a rovnosti 

obecně blízké, a nic bych netušila o politických popravách, perzekucích, gulazích a podobně. 

Ale o tom všem já přece alespoň trochu něco vím. Vím o vykonstruovaných procesech, 

politických popravách, násilných kolektivizacích, štěnicích a sledování, vystěhovávání tzv. 

kulaků, ničení kultury a ekologickém zatížení ku prospěchu socialistického hospodářství, 

nedostatku zboží v obchodech, ostnatých drátech na hranicích, cenzurování 

v umění a médiích, o potřebnosti správných kádrových profilů… Ale nevím, jaký postoj bych 

tehdy k poválečné politicko-společenské situaci v Československu zaujala, zda bych 

ideje a praxi KSČ aktivně podporovala na základě svého přesvědčení, anebo zda bych zvládla 

být rezistentní vůči nátlaku, který ze strany KSČ přicházel na občany, a zda bych se nestala 

angažovanou členkou strany proto, abych mohla studovat, co chci, pracovat, kde 

chci, či abych chránila svou rodinu. Opravdu nevím. Navíc, jak uvedla jedna z pamětnic: „ty 

lidi…jako je to vo lidech. Vůbec neodsuzuju, jestli někdo byl nebo nebyl komunista. Protože 

buď byl dobrej, nebo nebyl. To, že vstoupili do strany, tak tam vstoupili.“ (Jiřina) Na druhou 

stranu jsem si vědoma, že vstupem do této strany občané legitimovali její ideologii. Jako 

kdyby souhlasili se vším tím bezprávím, násilím a zastrašováním…  

                                                           
14

 Více o paměti viz kapitola 1.6. Paměť.  
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 V tomto výzkumu jsem původně chtěla dát prostor i pamětníkům, 

kteří za minulého režimu pracovali ve školství a ke stranickým krokům měli blízko. Oslovila 

jsem proto dva své kolegy (žena a muž, kteří učí na základní škole), kteří tehdy 

působili ve školství a jejich aktivity byly spojené s národními výbory a odbory. Bohužel se mi 

nepodařilo tyto dva jedince (žena aktivní v Socialistickém svazu mládeže, muž členem 

školské a kulturní komise na okresním národním výboru) přesvědčit, aby o této 

době a o procesu přijímání na střední školy pohovořili. Mé prosby jim byly (podle mého 

názoru) nepříjemné a snažili se mě odkazovat na jiné lidi, které jsem ale nedohledala. 

Oslovovala jsem i další kolegyně a kolegy ve svém zaměstnání, kteří by mohli mít zkušenosti 

s přijímacím řízením v této době, případně by mohli znát někoho, kdo tyto zkušenosti měl. 

Avšak ani zde jsem nebyla úspěšná, neboť (podle toho, co mi sdělili) nevyučovali žáky, kteří 

by vycházeli ze základních škol, a ani nebyli součástí komisí, kde by se problematika řešila. 

Ačkoli jsem měla ještě několik tipů na jedince, které bych mohla z této oblasti oslovit (a jistě 

bych mohla kontaktovat skutečně mnoho takových pamětníků), rozhodla jsem se nakonec tuto 

cestu nerealizovat a zaměřila se pouze na pohled ze strany tehdejších žákyň. Důvodem byla 

skutečnost, že tito potencionální pamětníci působili na základní škole, kam jsem chodila i já, 

mnozí mne v 90. letech či někoho z rodiny dříve učili, a naše obec je vcelku malá. Byla jsem 

v tomto směru ovlivněna místem bydliště, ale i obecně známou věcí, že členové 

KSČ a nomenklaturní kádři obvykle odmítají rozhovory o této době poskytovat. Pokud bych 

měla více zkušeností s takovým typem výzkumu, případně mohla navštívit jedince v jiném 

regionu, kteří by pro mne byli naprosto neznámí, bylo by pro mne snazší realizovat i tuto část 

výzkumu.  

1.4. Pamětníci 

S pamětníky jsem realizovala hloubkové, polo-strukturované rozhovory. Pamětníky jsem 

sháněla jednak pomocí metody sněhové koule, jednak přímým oslovováním jedinců, které 

znám ze svého profesního i osobního života. Oslovovala jsem různé věkové kategorie – žáky 

ve škole, kolegy a kolegyně v zaměstnání, vlastní příbuzné a jejich přátele. S žádostí o pomoc 

při hledání pamětníků jsem oslovila i spolužáky z vysoké školy, a to pomocí sociálních sítí. 

Nejvyšší zpětnou vazbu jsem měla přes sociální sítě a poměrně úspěšné bylo také vyhledávání 

pamětníků přes mé kontakty v současném českém školství. Naopak metoda sněhové koule mi 

přinesla pouze dva pamětníky.  
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Nejprve jsem dohledané potencionální pamětníky kontaktovala osobně, e-mailem 

či telefonicky a zjišťovala jsem, zda skutečně mají osobní zkušenost s problematickým 

přechodem ze základní školy na školu střední v době komunistické nadvlády. Všichni 

oslovení potencionální pamětníci mi potvrdili, že tuto zkušenost mají. Následně jsem 

potencionálním pamětníkům vysvětlila záměr diplomové práce, seznámila je s etickými 

podmínkami, kterými se řídím, nabídla jim uzavření dohody o spolupráci a slíbila jim 

anonymitu.
15

  Ve výzkumu jsou proto pozměněna osobní jména či jiné údaje, které by 

vedly k odhalení pamětníků. Ponechány jsou však pamětníky uváděné letopočty a jejich věk. 

Celkem jsem pro tuto práci oslovila patnáct pamětníků. Rozhovory byly 

realizovány s jedenácti z nich, přičemž v deseti případech se jednalo o ženy a jen v jednom 

případě o muže. Důvodem převahy žen v mém vzorku může být kombinace metody získávání 

pamětníků a mé osobní situace. Jednak, jak jsem psala výše, jsem pamětníky pro výzkum 

vyhledávala přes síť svých známých hlavně ze školství, kde převažuje ženský 

kolektiv a mnou oslovené kolegyně mi doporučovaly k rozhovorům spíše pamětnice než 

pamětníky, a jednak prvními osobami, které jsem pro svůj výzkum získala, byly mé příbuzné 

a známé. Jediný muž, který na rozhovor přistoupil, je 85letý pamětník, který se zabývá 

pamětmi perzekuovaných jedinců v době komunistické nadvlády a historií obce, kde žije. 

Důležitou roli pro souhlas se záznamem jeho pamětí může hrát i jeho věk, v němž bilancuje 

vlastní život, oproti muži, kterému je okolo padesáti let a nechce vzpomínat, neboť tuto 

zkušenost alespoň veřejně překonal či ji nepřikládá velký význam ve svém životě. Paměti 

85letého muže jsem proto použila pro alespoň letmou konfrontaci s pamětmi žen.
16

   

Pokud potencionální pamětník souhlasil, domluvili jsme si telefonicky či osobně 

schůzku. Se všemi pamětníky jsem se sešla jednou a setkání trvalo přes dvě hodiny. Samotný 

rozhovor trval v průměru jednu hodinu. Schůzky se konaly u pamětníků 

doma či v zaměstnání. Pamětníci byli seznámeni se svými právy, etickým kodexem a byla 

podepsána Smlouva o poskytnutí práv. Rozhovory byly nahrávány na diktafon Olympus VN-

731. 

Nejprve jsem se chtěla zabývat pouze pamětníky, kteří střední školu 

v komunistické éře vůbec nevystudovali, neboť jsem zezačátku bádání neznala nikoho, kdo si 

ke vzdělání našel jinou cestu. Nicméně při hledání pamětníků jsem narazila i na osoby, 

                                                           
15

 Etické podmínky výzkumu nabízí Příloha č. 1. 
16

 Bližší informace k pamětníkům, kteří poskytli své paměti, nabízí Příloha č. 2 Pamětnice a pamětník – základní 

informace.  
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které i přes zákaz studia na vybrané střední škole, nakonec střední školu vystudovali, takže 

jsem vzorek pamětníků rozšířila a zahrnula do něj i osoby s touto zkušeností. 

Dvě pamětnice, které mi poskytly rozhovor, znám důvěrně, dvě pamětnice znám 

z profesního života, ostatní jsem neznala. Byla jsem tak vůči pamětníkům jak v roli cizince 

(neznámý člověk, který jednorázově přichází a odchází), tak zasvěceného (člověk, který se 

stýká se svými respondenty i mimo rámec výzkumu).
17

 Nejlépe se mi realizovaly rozhovory 

s pamětnicemi, které důvěrně znám, či naopak vůbec neznám. Neměly problém se více 

otevřít a promluvit o svém soukromém životě více do hloubky. Méně otevřené v oblasti 

soukromého života byly kolegyně ze zaměstnání. Někteří neznámí pamětníci, pokud 

jsou ze stejné obce jako já, měli taktéž problém více se otevřít.  

Čtyři oslovení potencionální pamětníci odmítli rozhovor poskytnout. Jedna, velmi 

zajímavá potencionální pamětnice, mi rozhovor odmítla poskytnout z obav odhalení 

identity. I přes opakované ujištění o mlčenlivosti a neodhalení identity odmítla rozhovor 

nahrávat. S další možnou pamětnicí jsme se nedomluvili na vhodném termínu a jedno 

oslovení zůstalo bez reakce. Poslední potencionální pamětník se domníval, že na jeho 

zkušenosti není nic zajímavého a že nemá co sdělit.  

1.5. Zdroje 

Vzhledem ke studované problematice se práce snaží čerpat z mnoha zdrojů. Pracuje 

s dobovými dokumenty, sborníky, odbornými studiemi a s vyprávěním pamětníků. Dobových 

sborníků je mnoho. Bylo nutné vybrat a projít pouze takové, u kterých jsem předpokládala, že 

budou pojednávat o zkoumané problematice. Čerpala jsem převážně z Věstníku ministerstva 

škosltví.
18

 Výzkum zahrnoval i prostudování vybraných archivovaných dokumentů. Nejprve 

jsem chtěla získat archivované dokumenty, které se přímo vztahují k vybraným pamětnicím. 

Avšak tato cesta nebyla možná.  

Základním problémem při práci v archivu byla přístupnost dochovaných 

dokumentů. Mnoho dokumentů podléhá zákonu o ochraně osobních údajů. V případě tohoto 

výzkumu mi nebylo umožněno nahlížet do archivních dokumentů škol (například zápisy 

z pedagogických rad a podobně). Ačkoli archiválie mohou obsahovat texty bez osobních 

údajů, pohybují se zde archivy na hraně zákona. Archivy by mohly být soudně 

                                                           
17

 ŠVAŘÍČEK, Roman et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 76. 
18

 V textu používám obecné označení ministerstva, tedy ministerstvo školství. Oficiální název ministerstva se 

pozměňoval. Oficiální názvy během vývoje ministerstva nabízí např. internetová stránka Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/ministerstvo/165-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy. 
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napadeny pro porušování výše uvedeného zákona. Aby byl výzkum umožněn, archivy by 

musely zajistit anonymitu všech, kteří jsou v dokumentech zmíněni, což momentálně není 

v silách personálu archivů. Jedinou, avšak velice komplikovanou cestou, je dohledávání 

konkrétního jedince a získání jeho souhlasu pro manipulaci s dokumenty, v nichž je uveden. 

Zodpovědnost za dodržení zákona o ochraně osobních údajů je v tomto případě 

nikoli na badateli, ale na příslušném archivu, proto se i archivy zdráhají jít touto 

cestou a poskytovat badatelům materiály byť jen k náhledu.  

Podle zákona o archivnictví a spisové službě a jeho §37 je možné 

nahlížet do archiválií vzniklých před 1. lednem 1990 ve státních orgánech. Lze tedy 

nahlížet do dokumentů bývalé StB, společenských organizací a politických stran sdružených 

v Národní frontě, do archiválií, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich 

veřejně přístupné, a do archiválií, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před 

prohlášením za archiválie. Dále lze nahlížet do archiválií, jejichž obsahem jsou statistické 

soubory dat získané při demografických a statistických šetřeních, jestliže osobní údaje 

obsažené v těchto archiváliích lze před nahlížením anonymizovat.
19

 Toto ustanovení bylo do 

zákona včleněno zejména proto, aby usnadnilo bádání o represích prováděných 

nacisty a komunisty vůči občanům. V současné době je §37 napaden a situace je 

řešena u Ústavního soudu České republiky. Žalující strana argumentuje rozporem mezi 

odstavcem jedenáct §37 archivního zákona a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod.
20

  

Rozhodla jsem se, že práci doplním alespoň o nalezené dokumenty, které se 

vztahují ke KSČ a k jiným lidem, nežli k mým pamětnicím, abych alespoň ilustračně ukázala, 

co strana a s ní propojené organizace na schůzích, které se týkaly školské 

politiky a vzdělávací praxe, projednávaly. V tomto případě jsem si tedy vybrala archiválie ze 

Státního okresního archivu Kolín a Nymburk a Státního archivu na Chodovci.
21

 Zároveň mi 

bylo poskytnuto několik dokumentů ze Státního okresního archivu Mělník, a to 

prostřednictvím Marie Černé, která pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a která se 

                                                           
19

 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In: Praha: Národní archiv, 2004 [online]. [cit. 

2014-12-08]. Dostupné z: http://www.nacr.cz/sua/legis/499_04.htm.  
20

 ZÍDEK, Petr. Případ Vladimíra H. Lidové noviny [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/media/2014/clanek007.pdf.   
21

 Z důvodu digitalizace nebyl přístupný fond Ústřední kulturně propagační komise ÚVK KSČ, kde se podle archivní 

pomůcky archivu řešilo např. zabezpečení perspektivního vývoje školství, návrh zásad na úpravu studia na středních 

všeobecně vzdělávacích školách apod. Digitalizací také procházely archiválie ministerstva školství.  
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zabývá systémem kádrování v Československu. Archivní dokumenty doplňují teoretické 

pojednání o systému fungování KSČ a o školském systému.  

 Diplomová práce dále čerpá ze školských zákonů z doby komunistické 

vlády a z odborných sociologických, politologických, historických a psychologických studií. 

Práce kompiluje tyto studie s archivními dokumenty a s dobovými sborníky a sestavuje z nich 

hlavní kostru historického kontextu, která je zároveň doplněna o již zaznamenané a dostupné 

paměti na školský systém v Československu. Tyto paměti jsou dostupné na internetu 

prostřednictvím soukromých stránek či odborných ústavů – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

Ústav pro studium totalitních režimů.    

1.6. Paměť  

Následující řádky se alespoň ve stručnosti zabývají fenoménem paměti, který má úzkou 

souvislost s výzkumným tématem a zejména se zvolenou výzkumnou metodou – orální 

historií. Tato kapitola vychází jednak z tezí psychologů, jednak z tezí sociologů a historiků se 

zájmem o orální historii.  

Paměť umožňuje člověku uchovávat a používat svou zkušenost, umožňuje mu 

nejen přežít, ale poskytuje mu také identitu, kontinuitu vývoje a smysluplné jednání.
22

 

Z hlediska časového uchovávání informací v paměti a vědomé vybavitelnosti rozlišujeme tři 

druhy paměti: senzorickou, krátkodobou a dlouhodobou paměť.
23

 Z hlediska 

psychosociálního lze paměť rozdělit na individuální a kolektivní. 

Na individuální paměť lze nahlížet různými pohledy. Například pohledem 

neuroanatomie či pohledem sociologie. Ve svém základu má každý zdravý jedinec vyvinutou 

paměť. A i kdyby žil izolovaně, jeho individuální paměť bude fungovat a díky ní nabude 

zkušeností a bude moci přežít. Sociologie na individuální paměť pohlíží jako na fenomén, 

který si subjekt utváří během socializace. Vzpomínky se opírají o to, co člověk zažil a co se 

dozvěděl či získal od druhých. Každá vzpomínka je ovlivněna prostředím, v němž se jedinec 

pohybuje, a také odráží jeho sociální postavení. A ačkoli považujeme vzpomínky za ryze 

individuální a vytvořené námi samými, respektive naší vlastní pamětí, ve skutečnosti jsou 

naše vzpomínky sociálně konstruované, neboť ze společnosti a ze sociálních skupin, v nichž 

                                                           
22

 Není-li uvedeno jinak, kapitola vychází z textu: HLAVÁČEK, Jiří. „Teorie a metodologie orální historie: Kolektivní 

paměť a orální historie ve výzkumu soudobých dějin“. MEMO: Časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 6-16. 

ISSN 1804-7548. 
23

 V senzorické paměti se uplatňuje především sluchový a zrakový kód. Pamětní stopa, vjem v mozku, se uchovává 

zhruba dvě vteřiny. Krátkodobá paměť, v níž se uplatňuje především vizuální a sémantické kódování, uchovává pamětní 

stopu asi třicet vteřin.  
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žijeme, přebíráme kritéria, podle kterých své vzpomínky strukturujeme a podle nichž některé 

události či jevy považujeme za důležité a jiné nikoli.  

Kolektivní paměť formuje identitu sociální skupiny – národa či sub-národní 

skupiny nebo menšího seskupení. Tyto skupiny určují, co je hodné zapamatování, co bude 

sdílené a co a jak bude interpretováno, kdo jsou historičtí vítězové a poražení, které události 

jsou důkazy naší skvělé minulosti, které jsou naopak traumaty a na které se vztahuje 

kolektivní amnézie. Kolektivní paměť se přenáší ústně, písemnými texty, oslavami, pomníky, 

obrazy, suvenýry a podobně. Kolektivní paměť v rámci společnosti rozhodně není jedna. 

Kolektivních pamětí je více a mnohdy mezi sebou soupeří. Ve většině společností však 

většinu času převládá jedna, dominantní kolektivní paměť, vůči které se ostatní paměti 

vymezují a chtějí se dostat na její pozici.  

Jedinec během socializace a života vstupuje do interakce s druhými a podle toho, 

kde vyrůstá a pohybuje se, kde slýchává příběhy a vidí různé obrazy, přejímá vzorce 

chování a myšlení a vytváří si rámec paměti. Tento rámec mu umožňuje vzpomínat si, 

propojovat si viděné a slyšené s tím, co má uchované v tomto rámci. Co v rámci není, nemůže 

být ani vzpomínané. Jedinec si díky socializaci, interakci a rámcům vytváří svou identitu. 

Individuální a kolektivní paměť je tak propojena. Oba typy paměti mají také 

společnou problematiku selektivity, zapomínání, zkreslení a transformace 

vjemů a vzpomínek. Uchovávány jsou především vzpomínky, které jsou společností obecně 

přijímány. Nezapadá-li vzpomínka do komplexního rámce společnosti, bývá 

reinterpretována a v reinterpretované podobě uložena jako pravdivá. Pokud se předávání 

vzpomínek na minulé události ve společnosti či skupině zastaví, podléhá kolektivní 

vzpomínka zániku, čímž dochází k proměně skupinové identity nebo v extrémních případech 

daná identita zaniká.
24

  

Vědci si dále všímají rozdílů mezi kolektivní pamětí a historiografií. Vycházejí 

z teze, že paměť je sociálním konstruktem a je politicky či kulturně 

využívána i manipulována, a to proto, že pracuje stále a neuvědoměle.
25

 Na druhou stranu 

historiografie pracuje s dějinami uvědoměle, analyticky a kriticky.  To ovšem neznamená, že 

by historiografie nebyla politicky či kulturně využívána a v některých případech 

manipulována. Historiografie sice má institucionalizovanou, normativní podobu a obsahuje 

kvantitativní data, která se pokouší podat objektivním, kritickým způsobem, avšak dějepisné 

                                                           
24

 HALBWACHS, Maurice, NAMER, Gérard a JAISSON, Marie. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2009. 289 s.  
25

 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie, s. 7. 
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učebnice, jak z historie dobře víme, byly mnohokrát vědomě upravovány podle převládající 

politické ideologie, jež ovládala tamní společnost, nepodávaly data 

objektivně a kriticky a snažily se minulost reinterpretovat.  

Nyní se vraťme k individuální paměti, tedy k paměti každého jedince. V rámci 

individuální paměti rozlišujeme paměť dlouhodobou a krátkodobou. Dlouhodobá paměť 

uchovává významné, používané a opakované informace, a to několik dní, roků i desetiletí. 

Vzpomínky umožňují subjektu spontánní vybavování, tj. vybavování dobrovolné či 

samovolné, bez vnějších či vnitřních pobídek, ale i úmyslné vybavování, které je iniciováno 

vnějším nebo vnitřním podnětem. Vodítkem bývá asociace, která slouží jako nápověda pro 

vybavení si. Vliv na vybavení si má kontext učení se, zejména však emocionální zapojení, tj. 

úroveň vzrušní a pocity libosti/nelibosti, napětí/uvolnění. Podle Williama Sterna 

se ve vzpomínání vyskytují tzv. osobní mýty, které se objevují 

zejména ve vzpomínkách na dětství, školu, manželství a milovanou či zemřelou osobu. Často 

vedou ke vzpomínkovým iluzím a deformacím.
26

 Obsah dlouhodobé paměti je složen 

z paměti procedurální, sémantické a epizodické. 

Obsah epizodické paměti je spojován s určitou událostí a tedy s určitým 

místem a časem. Obvykle obsahuje vylíčení subjektu jako účastníka nebo pozorovatele a je 

citlivá na běh času a v případě nepravidelného vyvolávání je stále rozmazanější.
27

 Epizodická 

paměť tak obsahuje autobiografii života. Jedná se o konstrukt života – neobsahuje to, co 

subjekt prožil, ale to, o čem je přesvědčen, že prožil. Některé prožitky jsou odsouvány na 

periferii a překrývají je události a pocity, které nebyly skutečně prožity. Subjekt si může 

vybavit jedinou událost i celou sérii událostí po několika letech. Jednodušeji se pamatují 

situace, které se vztahují k hlavním událostem života, a události se silným emocionálním 

nábojem – šťastné, tragické i dramatické situace. Extrémní případy jsou označovány jako 

zábleskové vzpomínky.
28

 Dramatická událost je často vyvolávána, diskutována a subjekt na ni 

myslí. Stálým opakováním subjekt snadněji uchová informace, ačkoli jsou časem méně 

přesné. Tzv. autobiografická paměť umožňuje na rozdíl od jiných forem paměti cestovat 

časem – má retrospektivní i prospektivní funkci.  

                                                           
26

 NAKONEČNÝ, Milan. Paměť a učení. In: NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha: AV ČR, s. 231. 
27

 SAMUEL, David. Paměť a vzpomínky. In: SAMUEL, David. Paměť. Praha: Grada, s. 52. 
28

 Jedná se o vzpomínky spojené s velmi emociálně vypjatým okamžikem. Člověk je schopen velice přesně popsat, co 

v tu chvíli dělal, a to i mnoho let zpátky. 
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Obvykle jsou autobiografické vzpomínky zachyceny jako narativy neboli 

příběhy.
29

 Podle psychologa Iva Čermáka potřebuje subjekt ke své existenci tělo, 

paměť a příběh. Důležitost životního příběhu si subjekt obvykle neuvědomuje, nicméně jej 

neustále konstruuje. Nepotřebuje k tomu literární vlohy, aby neustále věděl a hovořil o tom, 

kdo je, odkud je, kam směřuje. Individuální lidské příběhy či životní osudy vytvářejí 

individuální identitu. Jerome Bruner k tomu dodává, že vedle paradigmatického modu 

myšlení existuje modus narativního myšlení, který je založen na dobrém příběhu, dramatické 

zápletce a uvěřitelném, ale ne nutně přesném zachycení historie. Kenneth Spence rozlišil 

historickou pravdu a narativní pravdu. Podle Čermáka jde u narativní pravdy o příběh, který 

určuje hlavní formy organizace autobiografické paměti. Příběh poskytuje časovou a cílovou 

strukturu autobiografickým vzpomínkám. Zároveň může mít subjekt autobiografické 

vzpomínky, které nedávají vzniknout koherentním příběhům. Subjekt si vybaví životní 

vzpomínku, událost nebo senzorický prožitek bez narativní struktury. Mimořádné vzpomínky 

nebývají primárně verbální, podněty jsou viděny, slyšeny či pociťovány. 

Narativní příběhy jsou kritizovány pro možné chyby oproti historiografickým 

záznamům. Podle Čermáka jsou k dispozici výzkumy, které dokazují, že autobiografické 

vzpomínky jsou zpravidla konsistentní, avšak dílčí detaily mohou být zkresleny, doplňovány 

fantazií nebo zcela zapomenuty. Emoce jsou v tomto případě spíše vyhledávači informací 

v paměti, nežli negativním vlivem na vzpomínky. Výzkumy dále dokazují, že dospělí jedinci 

jsou schopni popsat poměrně detailně fakta ze svého dětství, a to zejména taková, která se 

vztahují k jedinečné události a osobně důležité zkušenosti. Přesto se stále pracuje 

s tím, že lidský mozek může zaměňovat fakta za fikce. Ve společnosti jsou vesměs 

preferovány příběhy či události kvalitativní před kvantitativními,
30

 čímž mám na mysli 

například skutečnost, že česká společnost pojednává o politických procesech v 50. letech 

převážně z pohledu konkrétních jedinců – například Heliodor Píka, Milada Horáková, Josef 

Toufar, Rudolf Slánský a podobně, nežli z pohledu kvantitativního, tj. počtu těchto obětí.  

Paměťová stopa se může proměňovat také zkušenostmi subjektu či podle toho, 

zda bylo nutné ihned reagovat nebo zda to, s čím se myšlení setkalo, může mít nějaký 

dlouhodobější význam. Toto je pak základem případných modifikací paměťových stop 

vzhledem k aktuálním prožitkům. Lidské myšlení je schopno zjišťovat to, co bude následovat, 

což mu umožňuje připravit se na další prožitky.  Pokud se zkušenost potvrdí, posílí se 
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 Není-li uvedeno jinak, vychází další část kapitoly z: ČERMÁK, Ivo. Narativní paměť. In: MACEK, Petr a 

DALAJKA, Jiří. Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech: Víceoborový přístup, s. 17. 
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 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie, s. 115. 
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následné očekávání a zároveň se generuje předpřipravená reakce na stimuly. Paměťová stopa 

je pak uchována a hodnotí se, zda očekávání bylo či nebylo naplněno. V následných stimulech 

se může objevit něco neočekávaného a emocionálně vzrušujícího. V takovém případě je 

paměťová stopa dlouhodobě uložena, aby dlouhodobě přetrvávala. Zároveň je při ukládání 

důležitá vazba prožitku na individuální zkušenost, tzn. na něco, co je specifické a co se 

vztahuje k osobnostní struktuře prožívajícího.
31

 

Paměť je komplikovaný fenomén, na který lze nahlížet z různých úhlů pohledu. 

Individuální paměť je do jisté míry osobní, je ale velmi silně ovlivněna 

socializací a propojena tak s kolektivní pamětí. Kolektivní paměť je živoucí s jedinci, kteří 

jsou jejími nositeli, a utváří kulturu společnosti. Je živá, subjektivní, emociální, citová a může 

být proměnlivá. Historiografie, pokud není služkou ideologie a politiky, je především věda, 

která zkoumá minulost, dějiny společnosti. Zkoumá to, co již není, z různých pramenů, které 

skládá do sebe. Historikové jsou jakoby mimo rámce kolektivní paměti, zároveň ale 

jsou i jejich členy – vycházejí z rámců paměti určité skupiny, ale snaží se je kriticky 

analyzovat a jednotlivé rámce staví do konfrontace. Historikové se vyhýbají, alespoň zatím, 

emocionalitě, citovosti, subjektivnosti. Přesto kolektivní paměť a historiografie k sobě 

neodmyslitelně patří. Vytvářejí spolu celek, flexibilní systémem interpretace a reinterpretace 

sociálního světa kolem nás.  
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2. Historický kontext 

2.1. Vývoj školství po druhé světové válce 

„Pro školství a kulturu je specifické, že se zde mnohem silněji než 

v jiných odvětvích projevují ideologické prvky, neboť správné 

ideologické zaměření je rozhodující pro výchovu 

mládeže i dospělých.“ 

         (Ideologická komise ÚV KSČ, Řízení školství v působnosti 

národních výborů, 12. 2. 1965) 

Po druhé světové válce se v Československu objevily dva proudy ve vývoji školství. Byly 

značně polarizované tehdejší politickou a ekonomickou situací. Část politiků a pedagogů 

prosazovala předválečný systém, který v podstatě vycházel ze školských principů z doby 

Rakouska-Uherska.
32

 Levicoví politici naopak prosazovali vznik nové, takzvané jednotné 

školy, tedy školy, která bude pro všechny stejná, respektive dostupná. K levici se obecně 

přidávali také českoslovenští intelektuálové, neboť v socialistickém směru viděli 

cestu k harmonizaci společnosti po světovém válečném konfliktu a nadějně očekávali sociálně 

spravedlivý svět.
33

 Hlavním představitelem nabízené školské levicové reformy byl Zdeněk 

Nejedlý, který od května 1945 zastával funkci ministra školství.
34

 Diskuze o diferenciaci či 

jednotě československého školství se však vedly až do únorové revoluce, která mimo jiné 

umožnila realizovat myšlenku jednotné školy.
35

 „Proti nesprávným představám o zdánlivě 

nepolitické škole bojovali naši komunisté již od vzniku KSČ, aby pak v historicky vhodné 

době dali a realizovali vhodnou koncepci – koncepci jednotné školy, uzákoněné v roce 1948. 

Tato koncepce je přímo klasickým příkladem školské politiky strany, prováděné v zájmu 

nejen dělnické třídy, ale současně s potřebami všeho pracujícího lidu měst a venkova.“
36
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 Blíže např. VALIŠOVÁ, Alena et al. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011.  
33

 ČERNÁ, Marie et al. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948-1989. Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, 2012, s. 123.  
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 Ministři školství od roku 1945 do 1989: Zdeněk Nejedlý (5. 4. 1945 – 2. 7. 1946), Jaroslav Stránský (2. 7. 1946 – 2. 

3. 1948), Zdeněk Nejedlý (25. 2. 1948 – 28. 2. 1953), Ernest Sýkora (1. 2. 1953 – 1. 10. 1953), Ladislav Štoll (1. 10. 

1953 – 12. 12. 1954), František Kahuda (12. 12. 1954 – 11. 7. 1960), František Kahuda (11. 7. 1960 – 19. 9. 1963), 
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8. 10. 1975), Milan Vondruška (8. 10. 1975 – 7. 5. 1987), Karel Juliš (8. 5. 1987 – 11. 10. 1988), Synková, Jana (12. 10. 

1988 – 4. 12. 1989).  
35

 VÁŇOVÁ, Růžena. Školství v ČSR (1918–1939). In: VALIŠOVÁ, Alena et al. Pedagogika pro učitele. Praha: 

Grada, 2011, s. 84.  
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 OPATA, Rudolf. „Několik poznámek k třídnímu charakteru školské politiky“. Časopis pedagogika. 1973, roč. 23, č. 

5, s. 569.  
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Poté, co v únoru 1948 převzala moc ve státě KSČ, byla přeměna školství velmi 

intenzivní. KSČ a poúnorová politika věnovaly školství velkou pozornost a vycházely 

zejména ze zkušeností v SSSR.
37

 Generální tajemník KSČ Rudolf Slánský tehdy prohlásil: 

„Budeme nyní regulovat výběr studentů na vyšší střední školy a zvláště univerzity a techniky. 

Nemilosrdně vyčistíme střední a vysoké školy od reakčních studentů a postaráme se o to, aby 

převážná část studentů na středních a vysokých školách se rekrutovala z dělnických rodin. 

Dělnická třída je nejpočetnější a vládnoucí třídou a tomu musí odpovídat jak složení studentů, 

tak i to, že světový názor dělnické třídy, marxismus-leninismus, […] se musí stát důležitou 

součástí učebních osnov na všech školách a univerzitách.“
38

  

Poúnorová politika se tedy na jednu stranu držela takzvaných Leninských 

principů a jeho socialistické kulturní revoluce, tj. zpřístupnit kulturu a vzdělání všem 

lidem a zabezpečit přeměnu myšlení lidí v zásadách vědeckého revolučního učení marxismu-

leninismu, avšak všemi lidmi, kteří se měli dostat ke vzdělání, byli podle myšlenek KSČ 

převážně jedinci z řad dělníků či dělnických rodin. Těm byla cesta ke vzdělání podle školské 

reformy co nejvíce usnadněna a naopak – terminologií strany – buržoazním a reakcionářským 

občanům komplikována. Strana začala upevňovat politickou moc dělnické třídy, likvidovat 

takzvané vykořisťovatele, budovat socialistické výrobní vztahy ve všech oblastech národního 

hospodářství a budovat silně ideologický socialistický školský systém, socialistickou 

výchovu a vzdělání mládeže.
39

 Na IX. sjezdu KSČ, který se konal od 24. května do 29. května 

1949, také zaznělo, že pro budování socialismu musí pracující lid vytvořit a vychovat vlastní 

inteligenci, pocházející z jeho středu, která je spjata s dělnickou třídou. Proto strana začala 

budovat vzdělávací systém, díky kterému se dělníci rychle vyškolili, a začali tak zaujímat 

řídící místa v hospodářství, ve veřejné správě, v SNB, v armádě a ve veřejném životě vůbec.
40

  

2.1.1. Školství a stranická linie KSČ 

Dialog o školství, kultuře a vědeckém životě se vedl v rámci ÚV KSČ [Ústřední výbor 

Komunistické strany Československa], kde fungovalo Oddělení školství a vědy. Toto 

oddělení bylo rozděleno na odbor vysokých škol, odbor základních škol, odbor středních škol, 

odbor společenských věd a odbor přírodních a technických věd. Dále v rámci ÚV KSČ 

ovlivňovaly školskou problematiku Ideologická komise a Školská a kulturní komise. Uvedené 
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 DRTILOVÁ, Olga. Boj komunistickej strany Československa za demokratizáciu vzdelávania. Bratislava: Slov. 

pedagog. nakl., 1980. s. 7.  
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 ČAPKA, František a LUNEROVÁ, Jitka. 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu, s. 126. 
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komise a oddělení měly významný vliv na ministerstvo školství a další organizace, jež měly 

blízko ke vzdělávání a vědě – například Úřad prezídia ČSAV [Československá akademie 

věd], Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, Ústav československých a světových dějin, 

Ústřední výbor odborových svazů pracovníků školství a vědy.
41

 S těmito organizacemi 

vytvářel ÚV KSČ různé koncepce k rozvoji školství na všech stupních škol, které byly 

v souladu s ideologií a s hospodářským rozvojem státu. „Další rozvoj socialistické společnosti 

je možné zabezpečit jen řešením kvalitních stránek vývoje a mobilizace zdrojů […]. 

[R]ozhodující místo zaujímá kvalifikace pracovníků […]. [R]ozvoj národního hospodářství je 

závislý na optimálním zabezpečení kvalifikovanými kádry. Důležité je zachování správných 

proporcí mezi pracovníky s kvalifikací základní, střední, vysokoškolskou a vědeckou.“
42

  

Podle archiválií ÚV KSČ se velmi často řešil například počet žáků na školách 

II. a III. cyklu.
43

 Důvody byly, jak již bylo zmíněno, ideologické a hospodářské. Plány byly 

také porovnávány se situací v západních zemích. Doslovně cituji například: „R. Richtera píše 

ve své studii ,Civilizace na rozcestíʻ /str. 77/, že ,v USA, Japonsku, Holandsku, Švédsku aj. 

nyní 50 – 80 % mládeže z ročníku prochází střední školou / u nás 35 %/ […] Bylo by proto 

nesprávné podlehnout tlaku resortů a spokojit se s variantou A […], tj. s poměrně nízkým 

počtem středoškoláků /31, 6 % z počtu 15 letých/ a s poměrně vysokým počtem žáků 

přijatých do učebního poměru /56,2 %/ […]ʻ.“
44

  

Školy druhého cyklu, ve kterých žáci získávali střední vzdělání, byly velmi 

důležitou součástí pro rozvoj hospodářství země. Počet absolventů středních odborných škol 

podle koncepcí ÚV KSČ či ministerstva školství obecně od roku 1948 stoupal. V rámci 

koncepcí byly také předkládány přehledové tabulky a grafy, které jednak reflektovaly dobu 

minulou, jednak předkládaly vývoj, a to mnohdy na dvacet let dopředu, viz již zmíněná 

koncepce do roku 1980. Plány například určovaly, kolik žáků bude přijato na určitý typ školy 

– například střední všeobecně vzdělávací škola,
45

 učební obory, a také kolik žáků nastoupí 
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 II. cyklus jsou střední školy s maturitou a bez maturity, školy III. cyklu jsou vysoké školy.  
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 Neboli SVVŠ, což byly školy, které vznikly novým školským zákonem v roce 1960, který změnil povinnou školní 

docházku na devět let. Z jedenáctiletek tak vznikla základní devítiletá škola a SVVŠ byly tříleté školy, které měly 
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ihned po základní škole, respektive povinné školní docházce do pracovního poměru. Tyto 

přehledy byly také zpracovávány z hlediska jednotlivých krajů.
46

  

Tabulka č. 1: Počty absolventů škol druhého cyklu 

  

1955/56 1965/66 

počet absol. (v tis.) % počet absol. (v tis.) % 

Počty rozmisťované mládeže 194,5 100 224,3 100 

z toho: 

1. nastoupili do         

a) výběrových škol 59,8 30,7 75,1 33,5 

b) učebních míst 68,4 35,2 116,4 51,9 

c) pracovních míst 52,1 26,8 25,2 11,2 

2. nebyli schopni 

k rozmístění         

nebo zůstali u rodičů 8,4 4,3 5,4 2,4 

3. zůstali ve sledovaném         

roce nerozmístěni 5,8 3,0 2,2 1,0 

Zdroj: Národní archiv Praha (NAP), KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – komise – ideologická komise ÚV KSČ 1958-1968, číslo 

fondu 1261/1/8, svazek 9, arch. j.: 32, spis Úvaha o rozvoji školství do roku 1980.   

 

Tabulka č. 2: Plán Státní plánovací komise – zvyšování absolventů 

vysokých škol a snižování absolventů středních odborných škol  

Přijímání do 1. Ročníků 

  

vysokých škol středních odborných škol 

absolutně 
podíl z populačního 

ročníku 
absolutně 

podíl z populačního 

ročníku 

Skutečnost 

1965 24050 9,1 49456 18,8 

1966 24503 9,2 48148 18,1 

Plán 

1967 25125 9,5 44755 17,0 

1968 25420 9,8 42785 16,6 

1969 25630 10,0 42120 16,5 

1970 25950 10,2 42120 16,5 

Zdroj: Národní archiv Praha (NAP), KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – komise – ideologická komise ÚV 

KSČ 1958-1968, číslo fondu 1261/1/8, svazek 9, arch. j.: 32, spis Úvaha o rozvoji školství do roku 1980.   
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 Příloha č. 3 nabízí další tabulky s přehledem vývoje počtu žáků na školách II. cyklu.  
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První uvedená tabulka reflektuje postupné zvyšování absolventů škol druhého cyklu. 

Srovnává desetiletý odstup, ve kterém je nejvíce výrazné zvýšení počtu žáků v učebních 

oborech a snižování žáků, kteří nebyli ve sledovaném období 

rozmístěny či nastoupili po základní škole do zaměstnání. Podle druhé tabulky plánovaly 

Státní plánovací komise, ÚV KSČ a ministerstvo školství nárůst posluchačů vysokých škol. 

Naopak počet absolventů středních odborných škol měl v plánovaném období 

klesat, a to o více jak sedm tisíc absolventů. Oborová struktura studentů vysokých i středních 

odborných škol byla v této koncepci konfrontována s rozvojem národohospodářských odvětví. 

Například v letech 1966-1970 se doporučovalo jak na vysokých, tak na středních školách 

snížit počty absolventů v oborech geologie, hornictví, hutnictví a částečně chemie a naopak 

více odborníků mělo vzejít z oborů strojírenství, elektrotechnice, ekonomie a právo.
47

 Jako 

důvod snižování absolventů středních odborných škol koncepce uvádí vytvoření předpokladů 

„reálnějšího vztah mezi počtem absolventů s možností jejich umístění podle získané 

kvalifikace.“
48

  

Stranická linie s linií státní koncepce k rozvoji školství projednávaly a revidovaly. 

Zohledňována byla i specifika krajských a okresních regionů. Souhlas 

k předloženým a projednávaným koncepcím udávaly i další organizace, které jsou již výše 

uvedené.
49

  

2.1.2.  Školství a státní linie  

Ministerstvo školství projednávalo návrhy zákonů, vládních nařízení či vyhlášek nejprve 

s ÚV KSČ, respektive s jeho odbornými odděleními či komisemi a poté také se Státní 

plánovací komisí. Následně ministerstvo předkládalo návrhy ke schválení.  

Ministerstvo školství například vypracovávalo návrhy směrnic pro sestavení 

návrhu dlouhodobé koncepce rozvoje odvětví či připravovalo, projednávalo a schvalovalo 

podle kádrového pořádku návrhy na jmenování pracovníků školských zařízení. Vládní 

nařízení či vyhlášky byly upravovány podle krajů (například pětileté plány na rozvoj školství). 

S kraji byly také návrhy zpracovávány a projednávány a následně přes krajské národní výbory 

v daném regionu plněny.
50

 Ministerstvo školství školám vydávalo jednak pokyny 
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doporučující, jednak pokyny povinné. Tak například v roce 1951 ministerstvo doporučovalo 

ředitelům škol, aby zhodnotili aktivity školy, které se zaměřovaly na výchovu 

žáků „v budoucí uvědomělé budovatele socialismu a nadšené obránce vlasti i míru,“
51

 dále 

aby vyhodnotili spolupráci s místním národním výborem, spolupráci s rodiči v socialistické 

výchově mládeže či budování socialismu v obci. Aby spolupráce byla účinná, byli na schůze 

pedagogů zváni zástupci místních organizací KSČ, místních národních výborů, vedoucí 

pionýrských oddílů a podobně.
52

 Mezi povinné pokyny patřilo například zhodnocení školního 

roku. Ředitelé škol byli povinni zpracovávat přehled aktivit školy za uplynulý školní rok. 

Zpráva pak byla hodnocena na okresním národním výboru školním inspektorem, a to za účasti 

veřejnosti. Okresní výbory dále tyto materiály předávaly krajským národním výborům, které 

zpracované matriály předkládaly ministerstvu školství.
53

  

Ministerstvem školství byly vydávány i směrnice i k přijímacím 

zkouškám na střední školy. Směrnice se během nadvlády KSČ upravovaly. Výrazné změny 

v dohledaných směrnicích se oproti uvedené směrnici z roku 1953 neprojevují.
54

 19. ledna 

1953 vyšla pro základní a střední školy Směrnice pro pomoc škol při rozmístění 

patnáctiletého dorostu a pro závěrečné zkoušky na středních školách ve školním roce 

1952/1953. Směrnice vychází z idey: „Škola musí dát mládeži nejen potřebné všeobecné 

základní vzdělání, ale také vlastenecké nadšení pro budování socialismu v naší vlasti.“
55

 Je 

v ní také uvedeno, že „[n]ebudou doporučeny děti vesnických boháčů, děti z rodin městské 

buržoazie, bývalé vysoké byrokracie a z rodin zrádců pracujícího lidu. […] Při výběru dětí 

z rodin inteligence a středních vrstev vůbec je rozhodující dnešní poměr rodičů 

k režimu a k budování socialismu. Při výběru žáků k dalšímu studiu podle těchto rámcových 

hledisek, je třeba postupovat individuálně, a ne mechanicky“
56

 Již základní školy měly podle 

směrnice připravovat žáky na skutečnost, že možná budou pracovat na odlehlých místech 

republiky. Učitelé měli nařízeno sledovat každého žáka a rozpoznávat jeho charakter, 

schopnosti, zájmy i vliv rodinného prostředí. Učitelé, pionýrští vedoucí, členové sdružení 
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rodičů a přátel školy i pracovníci národních výborů a příslušných oddělení měli rodičům 

napomáhat a pravidelně se stýkat ohledně správné volby povolání žáka.
57

  

Na regionální úrovni řešily školství národní výbory, které měly za jeho rozvoj 

v daném regionu (kraji či okrese) zodpovědnost.
58

 „Dnes řeší národní výbory takřka úplně 

stálý rozvoj našeho socialistického školství a socialistické kultury. Národní výbory spravují 

plně naše školy. […] Je to naprosto správná tendence, která dokazuje skutečně hlubokou 

demokratičnost našeho zřízení. Prohlubujeme tím socialistickou demokracii v naší zemi.“
59

  

Školskou problematiku měly na starosti takřka všechny orgány v rámci národního 

výboru. Plenární zasedání krajských a okresních národních výborů posuzovala základní, 

politicky nejzávažnější otázky výchovy a na základě toho stanovila úkoly národním výborům 

v obvodu své působnosti. Do jejich pravomoci též patřilo zřízení školské správy, která 

prováděla komplexní řízení, plánování, financování a kontrolu jednotlivých škol ve své 

působnosti. Rady krajských a okresních národních výborů zajišťovaly plnění usnesení vyšších 

orgánů, organizovaly podíl dalších činitelů (závody, družstva, společenské 

organizace) na zajišťování výchovy a vzdělávání mládeže. Dále jmenovaly vedoucího školské 

správy. Školské a kulturní komise krajských a okresních národních výborů byly iniciativními, 

kontrolními a výkonnými orgány národních výborů. V oblasti školství rozvíjely 

organizátorskou činnost na základě pětiletého plánu rozvoje školství, 

projednávaly a předkládaly návrhy rozpočtu a rozvoje, řídily a kontrolovaly školskou správu. 

Odbory školství a kultury krajských a okresních národních výborů předkládaly včasně 

materiály pro jednání pléna, rady či komise. Prováděly koordinační, 

kontrolní a metodologickou činnost.
60

  

Národní výbory s místní působností (obecní, městské a obvodní) 

odpovídaly za vytváření vhodných podmínek pro plynulou práci škol a výchovných zařízení. 

Pomáhaly škole zabezpečit zejména aktivní výchovné působení společenských 

organizací a celé veřejnosti na mládež, ochranu mládeže před škodlivými vlivy, potřebné 

materiální a sociální podmínky pro práci škol a výchovných zařízení či podmínky pro spojení 
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školy se životem z hlediska potřeb školy.
61

 Plenární zasedání místní národních výborů 

například posuzovala závažné otázky v oblasti výchovy či hodnotila připravenost školního 

roku. Rady místních národních výborů zabezpečovaly plnění rozhodnutí vyšších 

orgánů a dále například řešily otázky, které přesahovaly odvětví školství či hodnotily 

spolupráci školy s rodiči.
62

 

Již zmíněnou problematiku rozmisťování mládeže řešily na národních výborech 

zejména odbory školství a kultury či komise školství a kultury.
63

 Zápisy Ideologické komise 

ÚV KSČ dokladují kontroly, jež se na úrovni národních výborů konaly. Kontrolována byla 

úroveň a hloubka činnosti komisí a odborů. Kvalita činnosti národních výborů ve školské 

problematice byla podle dohledaných zápisů různá. Někde se komise scházely 

nepravidelně a neměly jasně rozdělenou činnost. ÚV KSČ, respektive Ideologická komise 

proto často řešila, jak by se práce komisí mohla zlepšit a zefektivnit. Kontrolováno bylo 

například i plnění vydaných směrnic pro rozmisťování mládeže. „Důležitým opatřením 

letošního roku bylo uplatnění zásad pro rozmisťování mládeže a přijímání k dalšímu 

studiu. I když neměli soudruzi na okrese v době průzkumu ještě shrnuto hodnocení […], lze 

říci, že byly směrnice přijaty velmi dobře a že se staly podkladem pro rychlejší a schůdnější 

rozmisťování v letošním roce.“
64

 

Podle dohledaných archivovaných dokumentů Okresních národních výborů 

Poděbrady a Nymburk řešily odbory školství a kultury a komise školství a kultury 

v dohledaném období zejména problematiku zemědělství. Projednáváno bylo plnění plánů, 

zvyšování kvality, zvyšování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, získávání odborníků – 

vystudovaných občanů v oblasti zemědělství. Zápis odboru školství Okresního národního 

výboru Poděbrady pro radu o plnění komplexního plánu k usnesení ÚV KSČ o školství 

z dubna 1959 na poděbradském okrese za I. pololetí 1959/60 uvádí, doslovně cituji: „Zájem 

žáků o povolání je usměrňován a ovlivňován od 6.post.r. Největší intenzita je samozřejmě 

vyvinována v 8.post.r. všemi učiteli a řediteli nejen třídními, kteří pravda mají hlavní zásluhu. 

Protože však výsledek je ovlivňován jak je samozřejmé hlavně rodiči, neodpovídají vždy 

námaha a snaha učitelů výsledkům. Ze zemědělství je stále zjevný útěk do měst, průmyslu. 
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Letos se bude zvlášť těžko dávat stanovený počet žáků do zemědělství.“
65

 Například Zápis 

z komise školství a kultury Okresního národního výboru v Nymburce konané dne 20. února 

1962 uvádí v bodě šest – Stav náboru do zemědělství a do povolání následující: „Je zapotřebí 

získat do zemědělství 423 dětí, k 31. lednu 1962 bylo získáno 175 dětí z toho 53 děvčat. […] 

[S]. Minařík: přesvědčovat rodiče o tom, že zemědělská výroba přejde na úroveň průmyslové 

výroby. Dát nástin jak s rodiči hovořit.“
66

 Z uvedených citací je zřejmé, že regionální orgány 

státu měly na starosti regulovat hospodářství a vzdělání tak, aby se hospodářství rozvíjelo 

podle plánu. Uvedené citace shodně pojednávají o rozvoji v zemědělské oblasti, která patřila 

mezi hlavní odvětví sledovanosti státem. Zároveň jde o regiony, které byly úspěšné 

v zajišťování zemědělských výnosů pro republiku. Lze se tudíž domnívat, že 

odbory a komise, u kterých by se mohlo na první pohled zdát, že budou projednávat čistě 

školskou problematiku, řešily školství, respektive další vzdělávání místních žáků ruku 

v ruce s regionálním rozvojem hospodářství. Je tedy také možné, že regiony, pro které bylo 

typické například hutnictví či textilní průmysl, řešily podobné problémy ke vztahu k těmto 

odvětvím.
67

 

Na směrnicích k přijímacímu řízení spolupracovalo ministerstvo školství také 

s dalšími ministerstvy, například ministerstvo pracovních sil, zemědělství, lesního 

hospodářství či zdravotnictví. Podle směrnice z roku 1957 mělo sociální složení žactva 

odpovídat sociálnímu složení občanů. Škola tedy byla povinna přihlížet k rodinnému 

původu i zájmu žákyň a žáků. Učitelé přitom byli povinni, „aby zájem 

žáků o studium na výběrových školách byl v souladu se směrnými čísly stanovenými plánem 

[…].“
68
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2.1.3.  Školství podle školských zákonů 

2.1.3.1. Etapa 1948-1953 

Nový školský zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství vešel 

v účinnost 1. září 1948.
69

 „Veškeré mládeži se dostane jednotné 

výchovy a obecného i odborného vzdělání na školách, které tvoří jednotnou soustavu.“
70

 

Vláda začala budovat jednotnou socialistickou školskou soustavu, prosazovala političnost 

školy a její spojení se životem. „V rámci úsilí o formování nové inteligence spjaté s dělnickou 

třídou a s jejími základními zájmy vedla [vláda] od počátku boj o rozbití třídních bariér 

v přístupu ke vzdělání a vytvářela podmínky, aby nadaní dělníci, kteří dosud neměli možnosti 

ke studiu, mohli získat vyšší a vysokoškolské vzdělání.“
71

  

Vláda v důvodové zprávě uvedla, že školské zákony byly nejednotné právním 

pojetím i duchem, byly značně zastaralé a mezerovité. Potíže vláda viděla zejména 

v obtížném přestupu z jednoho druhu nebo stupně škol do druhého. Zároveň začalo docházet 

k zestátnění doposud nestátních škol. 

Povinná školní docházka byla nastavena na devět let. Nejprve žák nastoupil v šesti 

letech na první stupeň, respektive na národní školu. Poté nastoupil na stupeň druhý, respektive 

na školu střední. Podle tehdejší vlády byl patnáctý věk života obdobím, kdy je možné 

„bezpečněji zjistit směr a stupeň nadání a účelněji rozhodnout o volbě 

povolání.“
72

 Na základní školu tedy navazoval stupeň třetí, který byl určen tzv. starší mládeži. 

Třetí stupeň byl dále rozdělen na školy povinné a školy výběrové. Povinné školy byly 

zastoupeny tzv. základními odbornými školami – nahrazovaly bývalé učňovské školy. 

Povinné byly pro děti, které nenavštěvovaly žádné výběrové školy. Výběrové školy byly 

čtyřleté a patřily sem gymnázia, odborné školy a vyšší odborné školy. Délka studia se 

pohybovala mezi třemi až čtyřmi lety. 

Podmínky a způsob výběru žáků do škol třetího stupně vyhlašovalo podle zákona 

ministerstvo školství. Při stanovování počtu přijímaných žáků přihlížela politika státu 

k potřebě školených sil ve vybraných oborech. Ministerstvo školství proto podmínky 
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přijímání upravovalo. Podmínky zohledňovaly věk, prospěch žáka na škole druhého stupně, 

schopnosti, kádrový profil rodiny, přijímací zkoušky, zdravotní stav, případně předběžné 

vzdělání, praxi, výuční list a podobně. 

2.1.3.2. Etapa 1953-1960 

Školský zákon č. 31/1953 Sb. z roku 1953 na začátku reflektuje politickou a hospodářskou 

situaci v zemi a v celém SSSR. V účinnost vstoupil 7. května 1953.
73

 Do nového zákona 

politika vstupuje intenzivněji, než tomu bylo v předchozím zákoně z roku 1948. Budovat 

socialismus byla priorita a zároveň podstata celé komunistické politiky. Proto bylo podle 

tehdejší politiky zapotřebí připravovat občany pro úspěšný rozvoj a zároveň je vychovat 

k oddanosti dělnické třídy a socialismu.  

Povinná školní docházka byla snížena na osm let a absolvovala se v tzv. osmileté 

střední škole. Do výběrových škol se tak odcházelo ve čtrnácti letech a na vysoké školy o dva 

roky dříve, v sedmnácti letech. Nově byly zřízeny tzv. jedenáctileté střední školy, které 

navštěvovali žáci od šesti do sedmnácti let. Poslední tři ročníky byly výběrové a byli přijímáni 

žáci, kteří s úspěchem absolvovali osmý, postupný ročník jedenáctileté střední školy nebo 

osmiletou střední školu. Jedenáctiletá střední škola byla zamýšlena jako 

příprava ke studiu na vysoké škole.  

Absolventi osmileté střední školy i osmi ročníků jedenáctileté střední školy mohli 

vstoupit do praxe. Po zkušenostech ze SSSR byla vláda přesvědčena, že tři poslední ročníky 

na jedenáctileté střední škole postačují připravit žáky na úspěšné studium na vysoké škole. 

Zákon zároveň umožnil, že vysokoškolské studium lze prodloužit podle požadavků 

vědy a techniky či všeobecně vzdělávacích předmětů (tj. marxismus-leninismus, politická 

ekonomie, ruský jazyk, branná výchova).  

Podporováno bylo také vzdělávání pracujících. Blíže se zákon k problematice 

nevyjadřoval. Roku 1958 byl zákon novelizován Předpisem 89/1958 Sb. – Zákon o výchově 

dorostu k povolání v učebním poměru (tzv. učňovský zákon). Zákon byl opět podpořen 

myšlenkou, že „pro socialistickou společnost byli vychováváni třídně uvědomělí, ideově 

vyspělí a odborně zdatní pracovníci.“
74

 Podniky mohly zaměstnat a zároveň vzdělávat tzv. 

učně. Mezi podnikem a učněm vznikl tzv. učební poměr. Učněm se mohl stát 

jedinec ve čtrnácti letech. Docházelo k zaměstnávání, vzdělávání i výchově jedince pomocí 
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 Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů. In: Praha: Poslanecká sněmovna, 1953 [online]. [cit. 2014-12-
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podniku, národního výboru i učiliště. Učeň na závěr složil tzv. závěrečnou učňovskou 

zkoušku.   

Zákon se také obracel k vyučujícím. Vláda si dala za úkol dobře připravovat 

mladé učitelské kádry, kteří se musejí stát předními bojovníky za socialistickou výchovu 

a za socialistickou školu. Proto připravila změny v systému vzdělávání pedagogů, které zákon 

uvádí. 

Ideově vláda chtěla několik změn. „Všeobecně vzdělávací škola nesmí mít nadále 

svůj dosavadní převážně humanistický ráz, ale po vzoru školy sovětské musí věnovat velkou 

pozornost polytechnickému vyučování.“
75

 Několikrát v zákoně vláda zmiňovala 

„důraz na výchovu k socialistické morálce, na výchovu v duchu socialistického 

vlastenectví a proletářského internacionalismu, na výchovu k brannosti.“
76

 A několikrát se 

obracela k odkazu soudruha Klementa Gottwalda vybudovat skvělou sovětskou školu. 

2.1.3.3. Etapa 1960-1978 

V zákoně č. 186/1960 Sb. vláda nejprve reflektuje kroky, jež učinila po roce 1948. Podle 

vlády „[b]yla provedena hluboká demokratizace všeho školství a pracujícímu lidu bylo 

zajištěno nejen právo na vzdělání, ale i skutečná možnost ve stále širší míře nabývat vzdělání. 

Byl odstraněn starý buržoazní školský systém.“
77

 

Nový školský zákon byl projednáván již před XI. sjezdem KSČ (1958). XI. sjezd 

byl chápán jako „období dovršení výstavby socialismu v naší vlasti“.
78

 Připravovala se doba 

přechodu ke komunismu. A právě proto bylo zapotřebí upravit i školský systém. Zdůrazněn 

byl význam jeslí a mateřských škol pro zaměstnané občany a možnost studia při zaměstnání. 

Zdůrazněna byla také odpovědná úloha učitelů, jejich správného výběru žáků, jejich 

marxisticko-leninské výchovy a odborné přípravy. Cílem bylo vychovat vysoce vzdělaného, 

připraveného, tělesně zdatného, budovatele a obránce, prodchnutého ideami socialistického 

vlastenectví a internacionalismu.  

Nový školský zákon vstoupil v platnost 28. prosince 1960. Podrobněji 

rozpracovával systém vzdělávání socialistické společnosti. Vláda nadále požadovala vzdělání 

a výchovu pro co nejvíce občanů, nadále si zakládala na vědeckém světovém 

názoru a propojení vzdělání s praxí.   
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Povinná školní docházka byla opět nastavena na devět let, od šesti do patnácti let. 

V tomto období žáci prošli tzv. základním vzděláním. Po patnáctém věku a úspěšném 

dokončení základní školy mohli žáci přejít na školy střední a vyšší. Střední vzdělání 

poskytovaly odborná učiliště, učňovské školy, střední školy pro pracující, odborné školy, 

střední odborné školy, střední všeobecně vzdělávací školy, podnikové technické školy, 

konzervatoře a příslušné ročníky škol hudebních, tanečních a školy pro mládež vyžadující 

zvláštní péče. Do těchto škol se přijímali žáci podle 

schopností a zájmů a v souladu s potřebami národního hospodářství a kultury. Vyšší odborné 

vzdělání se týkalo konzervatoří a podnikových institutů. Nadále fungovaly učňovské odborné 

výcviky tak, jak byly zavedeny v novele z roku 1958. Na střední odborné škole se studovalo 

čtyři roky, na střední všeobecně vzdělávací škole tři roky, na podnikové technické škole dva 

až čtyři roky, na podnikových institutech nejméně dva roky, na konzervatoři čtyři roky. 

V dalších typech vzdělání určovalo délku ministerstvo školství, a to podle potřeby dané 

instituce a poptávky podniků.  

Tento zákon věnoval prostor i vzdělávání pracujících a rozvedl jej podrobněji než 

zákon předchozí. Pracující mohli získat vzdělání na různých typech škol. Jednalo 

se o podnikové školy, podnikové instituty, popřípadě i střední školy pro pracující. Dále byla 

možnost doplnit si vzdělání v ústředních školách, večerních školách, večerních 

univerzitách a v lidových akademiích. Dále pomocí různých kurzů, ve vzdělávacích 

zařízeních ústředních úřadů a orgánů, v kurzech závodní školy práce, ve vzdělávacích 

zařízeních závodů či družstev. Délku studia stanovovalo ministerstvo školství, a to vzhledem 

k věku a praxi účastníků. Studium se uskutečňovalo večer, na směny, dálkově či cyklicky – 

sezónně. Absolventi tohoto typu studia mohli studovat na vysokých školách. Systém 

učňovského vzdělávání byl zachován z předchozích školských zákonů.  

Zákon dále stanovil, že vzdělání a výchovu řídí národní výbory. Právě tyto úřady 

zajišťovaly spojení školy se životem v obci. Ideové a pedagogické řízení a kontrola 

výchovy a vzdělávání na školách a v mimoškolních výchovných zařízeních příslušela 

ministerstvu školství. 

V červenci roku 1973 se konalo zasedání KSČ, kde se začal projednávat projekt 

Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. Projekt byl dokončen v roce 

1976. Strana si dávala za cíl obnovit socialistickou charakteristiku školství. Reagovala 

tak na změny, které se týkaly období tzv. pražského jara, které mělo se školstvím reformní 

plány. 
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2.1.3.4. Etapa 1978-1989  

Plánované změny vstoupily v účinnost 1. září 1978 prostřednictvím nového školského zákona 

č.76/1978 Sb.
79

 Došlo k úpravě základního vzdělávání. Jednak byla zřízena základní škola 

s povinnou školní docházkou deseti let, jednak byla zkrácena školní docházka na základní 

škole z devíti na osm let. Všichni žáci byli povinni dokončit povinnou docházku deseti 

let na některé střední škole.
80

 Základní škola nadále zabezpečovala rozumovou výchovu, 

výchovu k vědeckému světovému názoru, výchovu politickou, výchovu k socialistickému 

vlastenectví a proletářskému internacionalismu, morální, pracovní, estetickou, tělesnou 

výchovu a brannou výchovu žáků.  

Ke studiu na středních školách (odborná učiliště, gymnázia, střední odborné 

školy, konzervatoře, odborné školy) byly žáci přijímáni na základě schopností, zájmu, 

zdravotního stavu a v souladu s potřebami socialistické společnosti. Ministerstva školství 

stanovovala podmínky přijímání žáků ke studiu.   

Střední školy, jež poskytovaly úplné střední vzdělání, mohly podle potřeby 

organizovat pomaturitní studium. Účastníci získávali odbornou specializaci pro užší obor 

nebo pro specializované činnosti. Délku stanovila jednotlivá ministerstva. Studující při 

zaměstnání získávali střední odborné nebo úplné střední vzdělání. Realizováno bylo nadále 

večerně, na směny, cyklicky, dálkově či externě. Bylo rovnocenné studiu dennímu.   

V době platnosti tohoto školského zákona došlo k jeho přepracování. Jednalo 

se o Předpis 29/1984 Sbírky, který vstoupil v účinnost 1. září 1984. Zásadní změnou bylo 

zrušení povinné desetileté docházky. 

2.1.3.5. Školství po roce 1989 

Po roce 1989 bylo zapotřebí provést kompletní reformu školství – řízení, financování, 

kurikulum a podobně. Byl zachován centrální model řízení, ale zároveň docházelo k částečné 

decentralizaci na úrovni krajů a obcí. Školy získaly alespoň částečnou samostatnost, neboť se 

z nich staly právní subjekty.   
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 Celý záměr této koncepce se nijak netajil tím, že jeho cílem je vybudování všeobecně vzdělávací polytechnické 
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Ačkoli se každá politika v zákonech odráží, byl odstraněn výrazný ideologický 

marxisticko-leninský podtext. Vznikaly nové druhy škol – víceletá gymnázia, nové druhy 

odborných škol – střední, vyšší, soukromé, církevní školy a školy podle konkrétního 

pedagogického programu – waldorfské, daltonské, montessoriovské a podobně. Systém 

rozvrstvení škol byl převážně zachován (mateřské školy, základní školy s devítiletou 

docházkou, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky), a to i po vydání nového školského zákona, 

který nabyl účinnosti 1. ledna 2004.
81

   

2.1.4.  Systém přechodu žáka ze základní školy na školu střední 

Důležitou roli v procesu přechodu žáka ze základní školy na školu střední měly jednak školy 

výchozí – základní školy, a v nich fungující takzvané rozmisťovací (též výběrové či přijímací) 

komise – a dále školy žáky vybrané – střední školy s jejich vedením a přijímací (někdy též 

rozmisťovací) komisí a také národní výbory. Rozmísťování mládeže byl pro školy podle 

směrnice z roku 1953 „velký politický úkol“.
82

  

Krajské národní výbory nařizovaly, aby okresní a místní národní výbory a místní 

základní školy zajistily, aby na střední školy odcházeli žáci, kteří byli dostatečně 

prokádrovaní. Ze schůze Okresního výboru v Kolíně z 9. dubna 1953, z níž byl pořízen zápis, 

vyplývá: „Zajistit, aby na odborné školy, gymnasia a vysoké školy byli vysíláni žáci z rodin 

dělníků, drobných a středních rolníků a pracující inteligence a aby počet dětí z rodin 

dělníků a rolníků tvořil rozhodnou většinu žáků.“
83

 Již v počátcích 50. let rostl z vlády nátlak 

na kontrolu přechodu žáků ze základní na střední školu. V tomto „přechodném“ období žáka 

docházelo k prvnímu kádrování jedince v jeho životě. Posudky psali učitelé, pionýrští 

vedoucí, uliční výbory a podobně. Uváděli, v jakých spolcích žák je či není, psalo 

se o rodičích. Archivní dokumenty, jež byly nalezeny, dokládají, že se vedla 

komunikace o žácích a studentech mezi jednotlivými organizacemi či výbory. Přímo posudky, 

jež zpracovávaly školy, se špatně dohledávají. Z některých dohledaných posudků je ale 

zřejmé, že škola rodiče znala. Z některých dokumentů je také evidentní, že se do posudků 

zaznamenával původ rodičů (D – dělnický, R – rolnický, 0 – děti tzv. pracující inteligence).
84
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Přihlášky žáků k dalšímu studiu přijímaly nejprve základní školy, a to 

prostřednictvím rozmisťovacích komisí. Zavčasu se k umístění žáků vyjadřoval i místní 

národní výbor a jeho komise školství a kultury, případně další orgány.
85

 Například Místní 

národní výbor Dymokury a zápis ze schůze školské a kulturní komise, která se konala 12. 

ledna 1977, dokládá: „S. předsedkyně seznámila členy a to hlavně nové členy komise 

s pravomocí KŠK [kontrolní školní komise]. Tak například je některý z členů KŠK 

přizván i do rozmisťovací komise ve škole. Tento rok se zúčastnil s. Šimůnek , 

který o rozmisťování žáků z 9. tř. podal KŠK zprávu. Informoval nás o tom, kteří žáci 

vychází, s jakým prospěchem a na jakou školu žádají.“
86

 Zápis komise z Místního národního 

výboru v Libici nad Cidlinou z 20. června 1979 uvádí: „Zprávu o zařazení 

žáků do škol a učeb. poměru podala s. Krumlová – rozmísťování v letošním roce proběhlo 

hladce. Na studium se nedostala jen xy (odmítla jiný typ školy) […].“
87

 Školská a kulturní 

komise Městského národního výboru v Nymburce informovala při zasedání 14. února 1977 

členy, že ze tří základních škol v tomto městě nedostali doporučení celkem čtyři žáci (jedna 

škola chyběla – dodala informaci později).
88

  

Podle dohledaných směrnic přijímala přihlášky základní škola, která se k nim 

prostřednictvím rozmisťovacích komisí vyjadřovala. Složení komise bylo obvykle následující: 

třídní učitel, ředitel školy, výchovný poradce a další pedagogové, zástupce SRPŠ a zástupce 

z místního národního výboru. Podklady komplexního hodnocení, při kterém se zohledňovaly 

studijní výsledky, povahové znaky, přání rodičů i žáka, zdravotní stav, prostředí, kde žák 

vyrůstal a podobně, předkládal třídní učitel. Komise hodnocení 

projednávala a zohlednila i „zájem společnosti“.
89

 Ať už bylo stanovisko jakékoli, odesílaly 

se přihlášky s pololetním vysvědčením na okresní národní výbor. Okresní národní výbor se 

k přihlášce taktéž vyjadřoval, a to prostřednictvím okresních komisí pro rozmístění dorostu. 

Pokud okresní národní výbor doporučil žáka ke studiu, odeslal jeho přihlášku na střední školu. 

Pokud byla situace opačná, měly okresní národní výbory za úkol vyrozumět rodiče žáka 

písemně včetně důvodu rozhodnutí. Takovou přihlášku s dalšími materiály měl okresní 

národní výbor odeslat krajskému národnímu výboru, který o situaci, respektive umístění žáka 
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rozhodl dál.
90

 Ustanovené rozmisťovací komise k přijímacímu řízení na středních školách 

nakonec informovaly rodiče o výsledcích rozhodnutí v přijímacím řízení spolu 

s odůvodněním.
91

  

2.2. Personální politika KSČ 

„Slyšte, soudruzi!  

K nám pohleďte stranou! 

Běda osamoceným!  

Ty snadno lze smést! 

Společně v útoku! 

Bijte svou stranou! 

Dělnickou třídu semkněte v pěst! 

Jednotlivec…? 

Ne, nic nepřeji mu zlého!“
92

 

(IX. sjezd KSČ, 1949, VladimírMajakovskij, Vladimír Iljič 

Lenin  ) 

Kádrová politika se vztahuje k ideologiím, které jsou provázané s totalitními politickými 

režimy. Aby fungoval systém pečlivého výběru a prověřování lidí, musí být důmyslně 

propracovaný. Kádrování „se dá jednak chápat jako naplňování základního cíle totalitního 

režimu, kterým je přebudování společnosti podle daného ideologického projektu, ale zároveň 

instrumentálně také jako způsob, jímž si nová politická garnitura upevňuje a stabilizuje svou 

moc.“
93

 I v Československu takový systém fungoval, a to v době komunistického režimu. 

Kádrová oddělení byla převzata ze sovětské politiky, kde Stalin v roce 1935 prohlásil: „Kádry 

rozhodují všecko!“
94

 První směrnice k charakteru kádrového pořádku byla v Československu 

vydána v červnu 1948. Upravovala pravomoci jednotlivých stranických orgánů při obsazování 

vedoucích funkcí, a to až na nejnižší úroveň. Následovala řada úprav.  KSČ při různých 

úpravách jednak reagovala na politické události, jednak se systém snažila neustále 

zdokonalovat a kontrolovat.
95
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Na proces kádrování měly vliv politické události, které jsou obecně známé – 50. 

léta, pražské jaro, normalizace… Již na počátku 50. let bylo jasné, že systém kádrování je 

neúnosný, neboť se prověřovala většina obyvatelstva a kádrový systém byl přetížen. Došlo 

tedy k rozdělení kádrového prověřování na stranickou a státní linii. Bylo upřesněno, koho 

může kádrové oddělení na státní linii požádat o posudek. Jednalo se například o vedení 

podniku, vedení škol, národní výbory a jiné státní orgány a masové organizace; nikoli však 

stranické organizace. Stranické organizace vypracovávaly posudky na vyžádání vyšších 

stranických orgánů.
96

 Celý proces kádrování se netýkal výhradně jen jedinců. Kádrované byly 

celé instituce. U nich se například sledovalo, kolik zaměstnanců je členy KSČ, kolik jich 

naopak členství zrušilo, kolik bylo vyloučených ze strany, jakými školeními zaměstnanci 

prošli a podobně.
97

  

V podnicích nahradil pojem kádrování termín personalistika, který byl spjat 

s buržoazní společností. Podnikový ředitel měl své kádrové oddělení a interně bylo nařízeno, 

že oddělení spolupracovalo s místním stranickým výborem a strana mohla do materiálů 

nahlížet. Formálně však byla státní a podniková kádrová oddělení odtržena od KSČ. 

Kádrováním pověřený jedinec vybíral, prověřoval, sbíral a uchovával 

informace a dokumenty o jednotlivých lidech – zaměstnancích. Zároveň zaměstnance 

hodnotil a posuzoval. Jednalo se o komplexní státní zaměstnaneckou politiku.  

Výběr do zaměstnání byl nejen otázkou profesní, ale i otázkou politickou a třídní. 

O co vyšší pozici se jednalo, o to větší důležitost kádrový posudek měl. Kádři měli podle 

Stalina co nejvíce pečovat o pracovníky, a to jak o ty „malé“, tak o ty „velké“. Ať působili 

zaměstnanci kdekoli, měli být pečlivě vychováváni. Kádři jim měli pomáhat a povzbuzovat je 

v pracovním i osobním životě.
98

 Celému systému šlo o budování nové, komunistické 

společnosti, a to bylo nutně spjato s transformací jedinců. Šlo o komplexní 

proměnu, o vytvoření nového člověka a kádrový pracovník tomu měl výrazně napomoci. 

Získat a vychovat kádrového pracovníka, dobově kádra, nebylo jednoduché. 

Jednalo se o zodpovědnou činnost. Kádra bylo možné získat různým 

vyzdvihováním a školením. Tato cesta byla otevřena tzv. politicky vyspělým 
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pracovníkům i ideologicky převychovaným odborníkům. Funkce kádra nebyla jednoduchá. 

Často byla spojena s mnoha školeními, prověřováním, stěhováním, nedůvěrou ze strany KSČ 

či zaměstnanců.
99

  

Kádrové posudky na zaměstnance byly ukládány do složek zaměstnanců. Složky 

pak ovlivňovaly celý jejich profesní i soukromý život. Postupně se zaváděly kádrové posudky 

na školách, kde zástupci KSČ či vedení školy psali posudky například ohledně 

doporučení či nedoporučení na další stupeň školy. Kádrový systém se tak dotkl většiny 

obyvatel. 

Odpovědnost za výběr a výchovu jedinců, respektive zaměstnanců přebíral 

konkrétní zaměstnavatel či škola. Sledovali se předchozí zaměstnavatelé, činnost se státními 

orgány, s masovými organizacemi, jednotlivci se vztahem k prověřovanému, osobní 

dokumenty jako posudek a životopis, dotazníky, pracovně-politické hodnocení, zdravotní 

stav a lékařské zprávy, smlouvy, třídní původ, politické postoje, 

angažovanost a zapojení do politicko-společenských organizací a aktivit, a to i příbuzných 

a řada dalších dokumentů vztahující se k zaměstnání i soukromému životu. Důležité bylo i to, 

co na sebe sdělil sám prověřovaný. Například nepříznivý sociální původ mohl vylepšit 

v dělnické profesi, politickou angažovanost mohl prokázat vstupem do KSČ či jiné 

organizace, účastí na brigádách, školeních a podobně. 
100

  

Kádrové materiály nebyly zakládány na každého jedince. Složku obvykle neměli 

dělníci či technici, ale ani pomocné administrativní síly. Kádrové složky se s jistotou 

vedly na tzv. pracující inteligenci – vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky, 

úředníky ve státní správě, funkcionáře, techniky ve vedoucích pozicích a podobně.
101

  

Kádrový posudek nesměl být šablonovitý. Měl obsahovat maličkosti a přiklánět se 

mělo spíše k přísnějšímu měřítku než naopak.
102

 Hodnocení a kádrové posudky byly 

vytvářeny jednak pravidelně a jednak při specifických příležitostech, například při kariérním 

postupu. Pravidelná, komplexní hodnocení zaměstnanců vypracovávali bezprostřední 
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nadřízení a schvalovala je ZO KSČ [Základní či Závodní organizace KSČ].
103

 S tímto 

komplexním hodnocením byli lidé seznámeni a mohli se k němu vyjádřit. Hodnocení se 

konala například v podnicích jednou za rok a opíralo se o ně i zvýšení platu.  

Takzvaní straničtí nomenklaturní kádři měli komplikovanější systém hodnocení. 

Pojem nomenklatura označoval v době komunistické nadvlády skupinu osob, které tvořily 

nejvýznamnější politickou a ekonomickou elitu státu a které se na dané pracovní 

místo ve stranické, státní či hospodářské oblasti dostaly pouze se stranickým souhlasem. 

Občan, který měl zájem rozvíjet kariéru, a to nejen politickou, ale i hospodářskou, musel 

projít kádrovým procesem a procesem schvalovacím, neboť všechny vedoucí funkce se 

nacházely v nomenklatuře. Nomenklaturní kádr o hodnocení nevěděl a ani se s hodnocením 

nemohl seznámit. Nadřízení sepsali návrh a na příslušném výboru za přítomnosti příslušného 

tajemníka byl návrh projednán. Hodnocení se dále doplňovalo během zaměstnání 

nomenklaturního kádra – služební cesty, přechod na jinou funkci, získání dalšího vzdělání. 

Díky dosazení vhodného občana do nomenklaturní funkce měla KSČ zajištěnou 

kontrolu nad společností. Zároveň se jednalo o klíčovou součást kádrové politiky.
104

 

Nomenklaturní pracovník měl za úkol vytvořit na svém pracovišti tzv. kádrové pořádky, které 

důsledně budovaly paralelní sítě k tzv. stranickým kádrovým evidencím. Stranické kádrové 

evidence vedly složky nomenklaturních pracovníků a příslušníků KSČ. Kádrové 

pořádky na pracovišti vedly složky příslušných zaměstnanců.
105

  

Podle empirických výzkumů, které se systémem nomenklaturních funkcí 

zabývaly, předkládaly návrhy na nomenklaturní funkci příslušné orgány státní moci a správy 

nebo hospodářské organizace, kulturní instituce, společenské organizace a podobně. K návrhu 

se přikládala kádrová vyjádření politických a stranických institucí, kádrová vyjádření 

z pracoviště, vyjádření z místa bydliště, posudky odborových organizací z místa pracoviště, 
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posudek ze Socialistického svazu mládeže a jiných organizací, dále životopis, 

informace o rodině a podobně. Složka, respektive návrh byl předán příslušnému stranickému 

orgánu na úrovni státní (ÚV KSČ) či krajské nebo okresní (národní výbory), kde se 

vyjadřoval příslušný tajemník,
106

 a o návrhu rozhodlo předsednictvo stranického orgánu.
107

   

K postupnému uvolnění a rozkladu nomenklaturního systému docházelo na konci 

šedesátých let, avšak po vstupu vojsk Varšavské smlouvy a po nastolení normalizační politiky 

došlo nejprve k rozsáhlým politickým čistkám a poté k tvorbě normalizačních kádrových 

pořádků. Důležitým opatřením bylo schválení kádrového pořádku ÚV KSČ ze zasedání 

předsednictva 13. 2. 1970. Předsednictvo zároveň schválilo Zásady pro zpracování nových 

kádrových pořádků a Zásady projednávání kádrových návrhů ve stranických orgánech. Byla 

tak odstraněna možnost rozhodování vedoucích pracovníků na nižších článcích hierarchie 

strany. Tento systém pak vydržel do konce nadvlády KSČ v Československu.
108

  

O kádrové posudky občanů mohly žádat ZO KSČ, uliční či vesnické výbory 

KSČ,
109

 národní výbory, předchozí zaměstnavatelé, školy, StB či ÚV KSČ a jeho orgány. 

Získané informace byly několikrát prověřovány například tím, co o jedinci řekli či napsali 

jiní, či co o sobě řekl nebo napsal jedinec dříve, ale také příbuzenskými vztahy a posudky 

příbuzných. „Běžně mohl být vyžádán posudek či kádrová charakteristika například na rodiče, 

jejichž dcera či syn se ucházeli o zaměstnání či přijetí na školu. V takovém případě proběhla 

komunikace mezi příslušnými kádrovými odděleními, aniž by o tom dotčený člověk byl 

zpraven.“
110

  

Kádrová složka byla neoddělitelnou součástí života jedinců v komunistické 

diktatuře. Stala se „jakýmsi jeho alter egem,“ bez něhož byla profesní kariéra nemyslitelná.
111

 

Nešlo pouze o kontrolu občanů, ale i o jejich výchovu. O realizaci ideálu směřování 
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společnosti do budoucnosti. A napomoci tomu měli právě kádři.
112

 Ke kádrovým složkám se 

společnost dodnes vztahuje – negativní zkušenosti, zážitky, pocity. Objevují se i pozitivní 

vzpomínky či neutrální postoje. Vždy záleželo na jedinci, na kádru a jeho 

vztahu ke kontrolovanému. „Kádrování se dá démonizovat a zároveň se dá zlehčovat, ale je 

tam obojí.“
113

 „Někteří kádři se snažili doporučovat schopné jedince, který však nebyl úplně 

jejich.“
114

 Výrazný vliv měla i doba – jiné posudky byly v druhé polovině 60. let, jiné v první 

polovině let 50.  

2.3. Role národních výborů  

„BERGMAN Nesouhlasí s asanací – prý jim chceme vzít domov –  

ULČ     To říkají všude, kde se má něco stavět! Kdyby se 

na to bral ohled, nepostavilo by se nic a nehnuli 

bychom se civilizačně z místa! 

(Krátká pauza) 

ALBERT     (k BERGMANOVI) Co jste jim řekl? 

BERGMAN     Co jsem jim mohl já říct? Ale mluvil s nimi pan 

tajemník a ten to nazval nátlakem – (Krátká pauza) 

ULČ     Stejně si myslím, že to děláme blbě! 

BERGMAN     Co děláme blbě? 

ULČ     Jsme tady nahoře zavřeni, něco tu kreslíme, nikdo 

neví co – a pak vznikají dole nejrůznější divoké 

představy –  

BERGMAN      A co bychom měli podle vás dělat? Běhat s každou 

skicou na náves? 

ULČ     To ne. Ale uspořádat například sérii přednášek, 

v nichž bychom těm lidem populární formou řekli, 

že sledujeme jediný cíl: aby se jim žilo líp.“ 

                                                       (Václav Havel, Asanace) 

Národní výbory na československém území působily již před druhou světovou 

válkou. Po skončení války počítal prezident Beneš se spolupracovníky z Londýna, že národní 

výbory budou fungovat pouze přechodnou dobu, ale komunisté a sociální demokraté 

z Moskvy s nimi počítali trvale jako se základem nové struktury správy. Podle ústavního 

dekretu č. 18/1944 Sb. prezidenta republiky o národních výborech a Prozatímním národním 

shromáždění ze 4. prosince 1944 měly být na území Československa ustanoveny místní, 

okresní a zemské národní výbory, a to na základě voleb. Košický vládní program, který byl 

podepsán 5. dubna 1945, charakterizoval národní výbory „jako volené zastupitelské 
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orgány a zároveň jako orgány veřejné správy.“
115

 Tím byl překonán dualismus mezi státní 

správou a samosprávou. Ve své gesci měly národní výbory obě složky veřejné správy a výkon 

správy vložily do rukou lidu a jeho zástupců. Výbory plnily i důležitou propagandistickou 

funkci v poválečném Československu.
116

 

V průběhu poúnorových událostí došlo mimo jiné v národních výborech 

k personálním čistkám, které byly řízené Akčními výbory Národní fronty.
117

 Akční výbory 

navrhovaly osoby, které národní výbory musí opustit či naopak doplnit. Příjmy a výdaje 

národních výborů se staly součástí státního rozpočtu, čímž byl likvidován ekonomický základ 

samosprávy. 21. prosince 1948 prosadila KSČ zákonem č. 280/1948 Sb. krajské zřízení 

v Československu
118

 a tím také vznikly krajské národní výbory.
119

 V první polovině roku 

1949 byla reorganizována i státní správa na úrovni okresů a místních národních výborů. 

V prosinci 1953 zhodnotilo plénum KSČ problémy národních výborů. Problém byl především 

v nedostatku organizační struktury a ve velmi složité byrokracii. Určitým východiskem byl 

vznik stálých komisí a rad národních výborů, neboli kolektivních orgánů, které měly zaručit 

kontrolu činnosti. V březnu 1954 schválilo Národní shromáždění ústavní 

zákony č.  12 a 13 o národních výborech i zákon č. 14 o volbách do národních výborů, kterým 

se realizoval článek IV. ústavy o volitelnosti do národních výborů. 16. května 1954 se konaly 

volby do národních výborů všech stupňů.
120

 Národní výbory po roce 1948 podléhaly 

ministerstvu vnitra. V roce 1953 vstoupil v platnost zákon č. 81, podle kterého národní výbory 

řídila vláda. O rok později byl přijat ústavní zákon č. 12 o národních výborech, který je 

zmocnil k vydávání závazných nařízení. Socialistická ústava z roku 1960 ponechala rozdělení 

národních výborů na místní, městské, okresní a krajské
121

.
122
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Národní výbory podléhaly principu subordinace – národní výbory nižšího stupně 

podléhaly národním výborům vyššího stupně.
123

 V oficiálním právním výkladu se národní 

výbory označovaly jako základny lidové moci. Měly oprávnění vydávat všeobecně závazné 

právní normy v rámci daného územního obvodu, samostatně vykonávat své kompetence, které 

připadaly do kompetence výborů. Za pomoci svých orgánů vykonávaly exekutivní pravomoci. 

Jejich hlavním úkolem bylo především chránit a posilovat lidově demokratické zřízení, 

podílet se na obraně státu a národní bezpečnosti, udržovat a zvelebovat národní majetek, 

účastnit se na plnění hospodářského plánu, zajišťovat 

podmínky pro zemědělskou a průmyslovou výrobu a pečovat o národní zdraví.
124

 Byly 

zodpovědné za hospodářský a kulturní vývoj obce a regionu.
125

 

Vnitřní organizace národních výborů byla stanovena směrnicemi, vyhláškami 

ministerstva vnitra a později ústavními zákony. Zastupitelským orgánem bylo plenární 

zasedání – jeho moc vycházela z lidu na daném území. Volilo předsedu národního výboru, 

náměstky a členy rady, zřizovalo a rušilo komise. Vydávalo normy s obecnou právní 

závazností a směrnice pro činnost výboru a jeho složek, v hospodářské oblasti stanovilo 

dlouhodobý plán rozvoje daného regionu, stanovilo rozpočet a kontrolovalo jeho plnění.
126

 

Řešilo zásadní otázky o plánu a rozvoji regionu a o něm také rozhodovalo.
127

 

Plénem byla volena rada (předsednictvo národního výboru), a to z řad členů pléna, 

kterému byla rada odpovědná. Rada se sestávala z předsedy (reprezentoval výbor navenek, 

řídil zasedání pléna i rady, právo pozastavit usnesení rady), tajemníka (podepisoval 

s předsedou usnesení, působil jako jeho pomocník a jeho případný zástupce, plánoval činnost 

rady i výboru), místopředsedů, sekretáře a dalších členů odborů. Celkový počet se lišil podle 

stupně, velikosti a druhu národního výboru. Disponovala rozhodovacími 

pravomocemi ve všech oblastech činnosti národního výboru a rozhodovala v oblastech, které 

svým významem překračovaly rámec jednoho odvětví či jedné oblasti státní správy. 

                                                                                                                                                                                     
okresů a dále na obce. V tomto roce byl opět přijat zákon o národních výborech. Byly rozlišovány městské a místní 

národní výbory.  
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Kontrolovala správní činnost ostatních výkonných orgánů a mohla vydávat všeobecně 

závazné právní normy, které však muselo schválit plénum. Dále plnila úkoly zadané plénem, 

národním výborem vyššího stupně nebo vládou. Veřejná schůze se konala alespoň jednou za 

rok, na níž byly poskytnuty informace občanům o činnosti za uplynulé období.
128

  

Speciálními orgány státní správy byly odbory a komise národních výborů. Odbory 

byly zřizovány pro výkon konkrétních funkcí ve státní správě v různých odvětvích. Jejich 

počet a druhy byly stanoveny vládou republiky. Pravidelně byly zřízeny odbory pro vnitřní 

věci, plánovací, bezpečnostní, zemědělství, stavební, sociální, školství, finanční, zdravotnictví 

či odbor místního hospodářství. Skládaly se z pracovníků, které řídil vedoucí odboru, jenž byl 

jmenován plénem a byl odpovědný radě. Odbor byl podřízen odboru národního výboru 

vyššího stupně. Odbory na krajském národním výboru byly podřízeny příslušnému orgánu 

státní správy – například školské odbory ministerstvu školství a podobně.
129

 Byly 

kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které patřily do jejich sféry působnosti, 

zabezpečovaly plnění usnesení národního výboru, zpracovávaly odborné podklady.
130

  

Komise národních výborů zaujímaly kontrolní, poradenskou a iniciativní činnost. 

Členové komise byly z řad poslanců i občanů, které navrhly společenské organizace. Rada 

mohla komise pověřit určitými rozhodovacími pravomocemi. V rámci výboru dále fungovaly 

správní komise. V kompetenci měly rozhodování o právech a povinnostech 

občanů a organizací, a to v případech stanovených zvláštními předpisy – například komise 

péče o děti, posudková komise sociálního zabezpečení a podobně. Správní komise byly řízeny 

radou národních výborů a podřízeny odpovídající správní komisi národního výboru vyššího 

stupně.
131

 

Pro národní výbory byl charakteristický takzvaný princip dvojí podřízenosti, což 

znamenalo, že orgány národních výborů byly podřízeny jednak vyšším správním 

orgánům a v horizontální úrovni plénu a radě. Tento princip symbolizoval uskutečnění 

demokratického centralismu. Ve vertikální podřízenosti byl spatřován centralistický prvek. 

Shora si zachovávala dominantní postavení KSČ, která si vůli vždy prosadila. V horizontální 

odpovědnosti pak udržovala vliv inteligence demokratického centralismu.
132
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3. Výzkum 

3.1. Vztah pamětnic ke škole a ke vzdělání  

Výchovná poradkyně:  „S Lubošem to bude jednoduché, žák 

dosahuje výborného prospěchu…pro 

studium na gymnáziu má všechny 

předpoklady. Ředitelka školy doporučuje 

gymnázium.“  

Třídní učitel:  „No, takže jestli souhlasíte, tak nám tady 

podepište, že jste byli seznámeni 

s komplexním hodnocením Vašeho syna.“ 

                 (seriál My všichni školou povinní, 13. díl) 

Škola a vzdělání – tyto dva fenomény jsem od sebe oddělila, neboť paměti kohokoli 

z nás se mohou měnit, pokud vzpomínáme na školu jako na instituci – na její hodnoty, které 

jsou prokazatelně propojené s politikou státu, a jedince – učitele, kteří vzdělání a hodnoty 

předávají dál – či pokud vzpomínáme na náš postoj ke vzdělávání se jako k hodnotě samotné. 

U vzdělání jako hodnoty se můžeme ještě pozastavit a zapřemýšlet, jestli nám jde o to, slovy 

Ericha Fromma
133

, vzdělání mít – mít základní školu, mít střední školu, mít vysokou školu, 

mít maturitu, mít nějaké vzdělání, mít papír…, či zda nám jde o vzdělanost, tedy o naši 

aktivní existenci podpořenou vzdělaným duchem, tedy o život v modu bytí.    

 Obecně jsou vzpomínky na základní školu u pamětnic dobré. „Jo, tak takový to 

byly veselý zážitky.“ (Iva) „Já jsem do školy chodila ráda.“ (Hana) „Celkově vzato to nejsou 

špatný vzpomínky.“ (Petra) „Já jsem prakticky žádný problémy ve škole neměla nebo nemám 

jako zážitky…který by mi nějak znepříjemnily život, jako celkem dobře jsem to nesla…“ 

(Jaroslava) Na základě prvních vzpomínek na základní školu se jeví, že pamětnice mají 

povinnou školní docházku spojenou s dětstvím, s kamarády, které měly ve škole a trávily 

s nimi čas i venku, a s celoživotními dětskými zážitky. Převážila u nich zidealizovaná 

představa dětského, respektive žákovského bezproblémového života. „Chodili tam všichni ti 

naši kamarádi.“ (Petra) „Na základce je to vo kamarádech hodně.“ (Hana) „My jsme tak 

nějak drželi všichni za jeden provaz.“ (Iva) „Bavila mě, moc mě bavila, protože tam bylo 

jako, tak my jsme byli napolovic kluci, holky.“ (Anna) 
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 Pamětnice však ve škole prožívaly i nepříjemné okamžiky. Do těchto 

vzpomínaných problémů vsazují politickou situaci ve státě. Jindřiška měla třídního 

vyučujícího, který žáky ještě fyzicky trestal, a jednou Jindřišce rákoskou zlomil prst na ruce. 

„Těšila jsem se do školy, ale nerada tam chodila, […] nebavila mě […], bylo to ještě za války 

[…] a můj pan řídící mě…neměl rád […], protože eh…, jak bych to řekla, bylo 

to za války a von byl, pravděpodobně pomáhal Němcům, udával a tak […]. Neexistovalo, aby 

tatíček si stěžoval, protože byla taková doba za války.“ Petra prožívala zhruba půlroční 

tlak ze strany učitelky, který nakonec vedl k horším známkám na vysvědčení a nedoporučení 

ke studiu. Petra je přesvědčena, že ji učitelka hodnotila neadekvátně. „Vim, že mě nějak 

zkoušela z něčeho, nějaká třicetiletá sedmiletá válka, něco takovýho, já jsem jí o tom něco 

vyprávěla, vyprávěla, vyprávěla, no a do toho zazvonilo […] a ona do toho všeho zakřičela: 

,Nic jsi neuměla, máš pět,ʻ a já jsem myslela, že se nějak spletla […], no tak jsem si říkala 

dobře, jednu pětku unesu, no ale pak v podstatě u každého zkoušení to bylo tak o jeden stupeň 

horší známka a prostě takový zvláštní to bylo…no a pak sem přišli Rusové a ona se stala 

ředitelkou školy.“ Miloslava vzpomíná: „Vošklivá vzpomínka je třeba to, že ta 

učitelka tu holčinu posadila vedle mě, holka se rozbrečela a říkali jí: ,tak to řekni paní 

učitelce,ʻ…paní učitelka z ní vypáčila, že jí maminka zakázala s xy [s Miloslavou] 

sedět… a taky jsem se tenkrát nedozvěděla proč […].“ Miloslava je však přesvědčena, že to 

celé bylo kvůli rodinné situaci a tehdejší politice. Neví ale přesně proč, což se 

projevuje i v jejích dalších vzpomínkách.  

 Pamětnice zavzpomínaly i na jednotlivé vyučující. Objevují se 

názory na učitele oblíbené či neoblíbené, schopné či neschopné a také politicky angažované. 

„Byli tady neschopní učitelé, to jsou vždycky.“ (Hana) „Ta škola byla docela ne nepříjemná, 

no, učitelé tam byli docela dobrý.“ (Petra) Důležité je zmínit, že k politicky angažovaným 

učitelkám a učitelů, kteří se tedy pomyslně pohybovali na druhé straně barikády, nežli 

pamětnice a jejich rodiny, nepřistupují pamětnice pouze zamítavě a kriticky. A to 

i přesto, že to byli právě řadoví – oboroví či třídní učitelé, kteří mohli ovlivnit následující 

studia žáků díky posudkům, hlasování na poradách a podobně. „Čili i ti, co tu působili jakoby 

negativně [učitelé, kteří politicky působili na žáky], se nedá říct, že by byli špatní učitelé, to 

vůbec ne.“ (Hana) „Učitelé mě ovlivnili tak, že jsem pár let žádnýho nechtěla vidět. Jsem teda 

s tou xy [učitelkou] přežila jen díky tomu, že tam končim, ale zas paradoxně mě naučila 

češtinu.” (Petra) „[Z]ase ty třídní učitelé, který nás měli, tak to zase nehrotili, nebyli takový 
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zarytý, že by po nás šli, snažili se, aby se ty hrany tak nějak obrousily a aby dobře bylo a aby 

to dítě s tím tolik netrpělo…“ (Vlasta)  

Pamětnice se vnímají jako průměrné žákyně, které nezdůrazňují, že by byly 

žákyněmi, jež se horlivě učily. „Učila jsem se průměrně.“ (Jindřiška) „[J]á jsem se školou 

neměla problém, protože já jsem tomu učení moc nedala, prostě jsem tím nějak proplouvala 

[…].“ (Jiřina) „Já jsem se ani nepotřebovala moc učit. Já jsem hodně četla a čtení…čtení… 

[…], ve volnym čase jsem ráda četla. Pak to stačilo odvyprávět a známky byly.” (Miloslava) 

Pamětnice se také chápou jako žákyně, které neměly ve škole s výukou a učivem potíže. 

„Škola mi šla, škola mě bavila […].“ (Hana) „Začátkem povinné školní docházky jsem 

nastoupila do školy, kde teda se mi velmi dobře dařilo […].“ (Iva) „Nějaký potíže na základní 

škole jsem neměla.“ (Jaroslava) „Takže jsem se moc nemusela učit, protože já jako 

jsem ve škole, víte, poslouchala […], já jsem se jako dobře učila, takže s učením jsem neměla 

potíže.“ (Anna)  

Některé pamětnice se vyjádřily i ke známkám, které si pamatují, že na základní 

škole či v posledním ročníku měly. „Já jsem měla samé jedničky.“ (Hana) „Já jsem 

měla za celý samý jedničky, já snad neměla dvojku, jo.“ (Anežka) „Od první do osmý třídy 

jsem měla samý jedničky a v pololetí v devítce jednu dvojku, a to ještě teda z chemie, protože 

chemii jsem nikdy neměla ráda.“ (Iva) „Já jsem měla dvě dvojky a v devítce třeba jednu 

dvojku jenom. Vyznamenání jsem měla vždycky […].“ (Jaroslava) „[M]ěla jsem asi dvě trojky 

– z matematiky a fyziky.“ (Jindřiška) „Dvojky, trojku jsem měla z matiky, ale jinak to byly 

normální známky […].“ (Miloslava) „Pak jsme dostali poslední vysvědčení v červnu šedesát 

devět, no a já koukám […] a český jazyk trojka, no tak povidám, to jí to stálo za to, tak k čemu 

to bylo, jen mě takhle vytahovala…“ (Petra) Soudě podle zmíněné klasifikace jsou mezi 

pamětnicemi žákyně nadprůměrné, které měly velmi dobré výsledky – samé jedničky, 

vyznamenání. Zároveň jsou mezi pamětnicemi žákyně, které měly jednu či více trojek. Je tedy 

možné se ptát, zda u těch pamětnic, jež měly trojku či více trojek na vysvědčení, nebyla 

důvodem nedoporučení ke studiu na vybrané střední škole skutečnost, že měly podle 

tehdejších měřítek nedostatečné studijní výsledky. K tomu pamětnice říkají: „[T]am třeba šla 

moje nejlepší kamarádka […] a ta se tam dostala a byla na tom hůř známkově než já…třeba 

měla lepší přijímačky, já nevim…ale prostě vim, kdo se jak učil.“ (Jaroslava) „Zdenka xy taky 

průměrná holka, dostala se na gympl […], jako věděla jsem, že na některý střední školy jdou 

jako holky, který jsou na tom srovnatelně asi jako já, ale těm to potvrzení dá  jako ředitelka 

školy, a jsou zrovna tak průměrný, jako jsem byla já…no tak zase to byly děti jiných rodičů, 
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tak takhle to bylo, no…“ (Petra) [T]eď když jsme měli sraz, tak ta Irena xy, to byla mnohem 

inteligentnější holka, a ta se prostě nedostala nikam, jo […] vlastně v tý mý třídě, co já jsem 

byla, byly dvě holky, eh…a ty byly, jako ta jedna myslim, jedna měla někoho v zahraničí, obě 

dvě byly mnohem inteligentnější než jako, jako premianti, takže tam jako bylo vidět, ze něco 

politickýho je […], já jsem byla tak jako na hraně…že tam se to i dalo spíš, jako že jsem se 

nedostala, protože jsem měla špatný výsledky nebo horší výsledky […], takže tam se to jako 

dalo i takhle pojmout, že jako teda se nedostávám a nemám umožněno něco studovat, protože 

na to jako nemám.“ (Vlasta) Vlasta tedy i uvažovala, že na střední školu, kterou měla 

zvolenou, „neměla“, a proto třeba nedostala doporučení na gymnázium. A je to i možné, 

nicméně pamětnice kolem sebe viděly spolužačky a spolužáky, kteří na tom byli 

známkově i intelektově srovnatelně či hůře, a na střední školy s maturitou se dostali – někdy 

na stejné, kam se pamětnice hlásily, někdy na školy, které byly považovány za náročnější či 

prestižnější – například gymnázia. A také kolem sebe viděly spolužačky či spolužáky, kteří 

byli inteligentnější a s lepšími výsledky, a nikam se nedostali, přičemž tuto skutečnost 

připisují nevhodnému kádrovému profilu jejich rodiny.  

Pamětnice dále vzpomínají jednak na oblíbené předměty či předměty, které dobře 

zvládaly, a také na oblíbené mimoškolní aktivity a učitele, díky kterým chodily do školy rády. 

Mezi nejvíce oblíbené předměty patřily výchovné a tvořivé předměty – hudební výchova, 

výtvarná výchova, tělesná výchova, v oblibě také převládaly předměty humanitní – dějepis, 

čeština, občanská výchova. „Mě bavila historie, čeština, tělocvik…“ (Jaroslava) Mám nějaký 

diplomy ze sportu, ale že bych tu nějak perlila, to ne.“ (Hana) „Já jsem, já jsem milovala 

dějepis a…pff…a ty výtvarky a tyhle věci, spíš humanitní předměty.“ (Iva) „Mě nejvíc zajímal 

jako přírodopis, ty rostliny a zvířata, jako přírodopis mě zajímal a pak jako zpěv, to jsme byli 

v tom kroužku. To jsme jezdili do Luhačovic. […], měli jsme pana ředitele, já jsem měla 

hlasový rozpětí jako alt a soprán.“ (Anna) „Bavila mě chémie, i když jsme na to měli pana 

učitele, kterýho jsme taky neměli rádi, ale i tak mě to bavilo, ale čeština, dějepis, 

zeměpis a pochopitelně zpěv.“ (Jindřiška) Pamětnice se věnovaly i zálibám, které nabízely 

mimoškolní organizace, nejčastěji lidová škola umění a pionýr. „[H]odně jsem byla 

orientovaná na gymnastiku – na sport a hudebka, chodila jsem hrát do lidušky […].“ (Hana) 

„Byla jsem sportovní typ a nastoupila jsem do Pionýru […], jezdilo se na závody […], 

vyloženě mě tenkrát bavilo sportovat.“ (Jaroslava) „[N]o, takže škola, to byla taková 

parta a hodně jsme se drželi sportu […], pak jsme chodili do Skauta, když ho zrušili, tak nás 
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zase nacpali do Pionýra, ale furt nás to táhlo k tomu sportu, takže i do Sokola.” (Jiřina) 

„Bavilo mě čtení, ale jaksi na úkor jiných předmětů, že jo […].“ (Petra) 

Lze tedy tvrdit, že pamětnice měly ke vzdělání vcelku kladný a aktivní vztah. 

Našly se ve škole i ve volnočasových institucích. „[V] čem mě teda vynášela moje paní 

učitelka ruského jazyka, že jsem jezdila na tyhle soutěže a olympiády. Mě to teda nebavilo, ale 

šlo mi to – ta ruština.“ (Iva) „[T]a [učitelka češtiny] mě podporovala vlastně v tý mojí 

slohový práci. Ty ji vždycky ohromovaly, já jsem kvůli ní psala romány. Ona říkala: ,holka, ty, 

když budeš psát, tak z tebe jednou něco bude.ʻ […] Tenkrát mě ta ruština fakt bavila.“ 

(Miloslava) Pamětník Karel našel zalíbení v umělecké oblasti, které se věnoval i v dalších 

letech. „Já jsem v asi patnácti chodil na housle, protože jsem se vlastně naučil znát noty, tak 

jsem ten klavír, kterej jsme měli doma…tak jsem na něj začal hrát […].“  

Některé pamětnice zmínily i školní aktivity, ke kterým naopak neměly pozitivní 

vztah. Vesměs se jednalo o politicky motivované aktivity. „Neměla jsem ráda takový ty 

společenský akce […], byla jsem [doma] odrazována od Prvního máje a dycky jsem šla jenom 

proto, že jsem musela.“ (Jaroslava) „Pořád si pamatuju, jak jsme někde pochodovali, zpívali, 

chodili jsme neustále na válečné filmy.“ (Hana) Je možné, že vztah, který pamětnice k těmto 

politicky motivovaným aktivitám měly, a pokud si ho všimli kantoři, mohl ovlivnit jejich 

posudky k přihláškám na střední školy, avšak ani jedna z pamětnic tuto možnost neuvedla 

jako důvod zamítnutí jejich studia na vybrané střední škole. „Jenom jsem dávala neustále 

mimikou v obličeji najevo, že se mi něco nelíbí. […], potíže měli jen rodiče.” (Hana)  

Žádná z pamětnic nezmínila, že by se ve škole snažily jenom proto, aby měly 

dobré výsledky. Naopak ty, které měly velmi dobré výsledky, je měly proto, že se chtěly 

vzdělávat dál – na gymnáziích či odborných školách, případně proto, že v budoucnu chtěly 

vykonávat povolání, o kterých od dětství snily či také proto, že je vzdělávání 

bavilo a naplňovalo. „[U]ž odmalinka jsem chtěla pracovat s dětmi, chtěla jsem bejt teda 

učitelka a mé vědomosti směřovaly tak, aby to mohlo klidně být.“ (Iva) „Mě vždycky bavilo 

učit, já jsem se vždycky chtěla stát učitelkou.“ (Hana)  

V pamětech se však objevila i demotivace ke škole a ke vzdělávání, která šla ruku 

v ruce se zhoršením známek na vysvědčení. Důvodem ke zhoršení byly někdy nemoci, které 

vedly k vyšší absenci. – „Dohonila jsem to, ale měla jsem asi dvě trojky.“ (Anežka), zejména 

však ke zhoršení klasifikace a velké demotivaci přispělo zjištění, že pamětnice nebudou moci 

jít na školu, kterou si vybraly, aby jednou mohly vykonávat povolání, které si přály. „[J]á 

jsem se na učení vykvajzla [poté, co zjistila, že nebude přijata ani na jednu z vybraných škol], 
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přestala jsem chodit do školy a na konci roku jsem měla v devítce dvojku z chování, plus asi 

sto dvacet neomluvenejch hodin.“ (Iva) „[T]akže já jsem vlastně začala sabotovat to učení, tu 

školu a říkala jsem si, že když půjdu na učňák, kam se dostanou i holky s trojkama a se 

čtyrkama, tak já si ty čtyrky musím pořídit, abych zapadla […]. [K]dyž jsem zjistila, že takhle 

to nebude a že pudu na ten učňák a pudu na tu tkalcovnu, tak vlastně jsem si říkala, tak 

tohleto… Nic z toho nebude, i tu ruštinu jsem se učila zbytečně, prostě k ničemu mi to není, 

tam přece u těch strojů to nebudu potřebovat.“ (Miloslava) 

3.2. Volba střední školy a průběh přijímacího řízení 

„Anglický test jsem udělala na osmdesát bodů z možných sto 

bodů a ředitelka mne do výběrové anglické třídy nedoporučila, ačkoliv 

tam byly děti s body pod padesát. Mé matce, která se šla na bezpráví 

informovat, ředitelka řekla, že přece v hodnocení nezáleží pouze na 

prospěchu a inteligenci, ale taky na společenském postoji.“ 

          (Halina, Pawlowská, Díky za každé nové ráno) 

Volba střední školy byla pro téměř všechny pamětnice zpočátku jednoduchá. Věděly přesně, 

jakou školu by chtěly studovat. „Já jsem tenkrát chtěla, já jsem si vybrala hotelovku [… ].“ 

(Miloslava) „Přihlásila jsem se teda na pedagogickou školu […], byla to mateřinka.“ (Iva) 

„[J]á jsem potom chtěla jít na tu zdravotnickou školu […].“ (Anna) Výběr školy byl ovlivněn 

několika faktory. Jednak tím, co pamětnice samy chtěly tenkrát studovat, protože je tato 

oblast zajímala či bavila, dále známkami a oceněním jejich klasifikace ze strany 

pedagogů, a také touhou studovat v životě dál kvůli vlastní potřebě či kvůli dosažení 

vysněného povolání, anebo také proto, že takovou školu chtěla většina dětí absolvovat. „No 

tak já jsem chtěla, jako šla většina, na gympl […].” (Jiřina). „[T]akže, ehm, už tam teda mi 

paní učitelka naznačovala: ,jo, holka, ty máš pěkný známky, ty bys mohla jít i studovat.ʻ[…].“ 

(Miloslava) „[M]ě vždycky bavilo ty sestřičky, víte jako v bílým a to…“ (Anna) „[J]ako radši 

jsem vždycky pracovala, radši venku než doma […], tak jsem si dala přihlášku na tu 

zemědělskou školu […].“ (Jaroslava) „[T]ak jsem to brala jako samozřejmě, že já půjdu 

studovat […].“ (Anežka)  

Petra jako jediná z pamětnic uvedla, že naprosto nevěděla, co by chtěla studovat. 

Patřila tedy do skupiny dospívajících, kteří ve svém věku ještě nedokážou 

dohlédnout do budoucnosti a rozhodnout se, co by chtěli jednou v životě dělat. Zároveň ale 

byla velmi ovlivněna tím, co ve škole prožívala ze strany učitelky dějepisu a češtiny, a také 

tím, že rodiče už z jednání ve škole věděli, že jejich dcera nedostane od ředitelky školy žádné 

potvrzení na jakoukoli školu. „Mně se teda, musím říct, ani moc nechtělo [jít dál studovat]. 
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Mně to bylo úplně jedno, páč když jsem si představila, že na nějaký jiný škole čeká další bestie 

xy [ředitelka školy] typu, tak jsem jako vůbec… […], když ona stejně nedala ten papír, ta xy 

[ředitelka školy] […].“ (Petra) 

Do konečného výběru školy zasahovali v některých případech také rodiče. 

Důvodem byla jednak jiná představa rodičů o studované oblasti, respektive výběru školy, 

jednak domněnka rodičů, že přijetí na školu bude problematické z politických důvodů. 

Zatímco první důvod – jiná představa rodičů o studované oblasti – nevedl ke změně výběru 

školy, tak důvod druhý – politický – konečné rozhodnutí ovlivnil. „No, tady byla snaha 

mámy, abych šla na nějakou školu dál […], tenkrát snad rodiče by bejvali chtěli, abych 

šla na hotelovku do xx.“ (Petra) „[T]atínek s tím s maminkou nesouhlasili, že jim zatím budu 

pomáhat doma […], ale byla jsem zapsaná na zdravotní školu.“ (Anna) „[A]le prostě táta 

chtěl na gympl, to jsem odmítla, tak jsem si dala přihlášku na zemědělskou školu […].” 

(Jaroslava) „Už i maminka s babičkou něco málo řekly: ,hele, budeš mít svý jistý na učňáku, 

dostaneš ty svý obědy zadarmo a tak […], napiš si tam ten Texlen, tam se dostaneš určitě, je 

tam maminka, je tam babička […],ʻ [t]akže já jsem si nakonec náhradní učiliště za tu 

hotelovku vybrala kuchař – číšník […], ta druhá možnost byla ten Texlen.“ (Miloslava) „No, 

ten gympl jsem nezkoušela, jako prostě ne, že oni to tam museli napsat [negativní 

posudek ze školy], rodiče tim, že se v tom pohybovali [matka učitelka, otec ve straně], tak 

prostě tenkrát už to bylo daný, že prostě na ten gympl nemám, že prostě někdo začne studovat 

můj kádrový posudek a nevemou mě. (Jiřina) Jiřina proto zvolila střední zemědělskou školu.  

Na výběr střední školy měla vliv i škola výchozí, konkrétně vedení 

školy či třídní a předmětoví vyučující. Výše v této práci jsem popsala, jak byl kladen silný 

politický důraz na to, aby na základní škole fungovalo poradenství ohledně volby povolání, 

aby vyučující sledovali jednotlivé žáky v tom, k čemu inklinují a podobně. Z pamětnic si 

pouze Miloslava pamatovala a také zmínila, že základní škola, kam docházela, věnovala volbě 

povolání pozornost. „No, v tý osmý třídě, a vlastně už v sedmý třídě se o tom začalo mluvit. 

Výběr povolání, dotazníky…“ (Miloslava) Petra k tomu dodává: „My jsme akorát chodili do 

podniku xyz a tady do ZZN  [zemědělské zásobování a nákup] a řikali nám, že kdo by zde 

chtěl pracovat… pak akorát chodili z armády do hodin a jinak nevim, tohle mám tak v mlze. 

Já to brala jako volno, jakože máme volnou hodinu a nemusíme se učit.“ Nikdo z dalších 

pamětníků si nevzpomíná, že by dostávali dotazníky či s nimi vyučující probírali jejich 

znalosti, schopnosti, dovednosti a podle toho jim byly doporučovány školy a povolání nebo že 

by vyučující s žáky diskutovali o vývoji hospodářství státu a podle toho také o potřebě 



Diplomová práce 

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Bc. Jana Eliášová 

55 
 

podpory a navyšování kapacit u určitých profesí. „Ne, nic…nic takovýho.“ (Vlasta) „Ne, leda 

tak velký hovno s náma probírali.“ (Iva) Z pamětí Miloslavy a Petry můžeme usuzovat, že se 

různé akce v rámci volby povolání konaly – dotazníky, exkurze do podniků, návštěvy ve 

škole z různých odvětví a podobně, ale pamětnice jim tehdy nevěnovaly pozornost, proto se 

v pamětech neprojevují. Na druhou stranu se ale můžeme domnívat, že ne všechny školy, kam 

pamětnice docházely, věnovaly volbě povolání pozornost. Přece jenom kdyby nám na 

základní škole někdo tvrdil, že jsme v něčem dobří či nejsme dobří a že se hodíme spíše na 

jiný obor, než jsme si zvolili, nebo kdyby nám někdo poradil se studijním oborem, protože 

jsme si nevěděli rady, a vše by bylo podloženo výsledky ve škole, v soutěžích, zájmovými 

činnostmi a podobně, patrně by nám něco takového v paměti zůstalo a zavzpomínali bychom 

někdy, že díky škole či nějakému pedagogovi jsme si studia zvolili dobře nebo ne úplně 

nejlépe.  

Pamětnice si více vybavují rady od pedagogů k volbě školy či povolání, které 

nebyly relevantně odůvodněné a které si pamětnice v konečné fázi vztáhly na rodinný původ. 

Ačkoli Miloslavu nejprve vyučující chválila za dobré známky a viděla v ní naději na dobré 

studijní výsledky, vzápětí jí sdělila: „[V]íš ale, ty máš takovej blbej posudek, tebe asi 

nevemou, napiš si tam nějakej učňák.“ (Miloslava) „Oni mi řekli, že pouze na zdravotní 

školu, tam by mě pustili. On si mě pozval [ředitel školy], on to řekl všem, každýmu jednotlivě, 

tam jich bylo víc.“ (Jindřiška) Jindřiška si tedy místo gymnázia zvolila zdravotní školu v xx, 

kterou ji ředitel doporučil. „Ona [ředitelka školy] mojí matce řekla, že tady můžu jít prodávat 

boty.” (Petra) Petra měla volbu školy velmi komplikovanou, ale prodávat boty rozhodně 

nechtěla, a tak se nakonec přihlásila do Prahy na dvouletý kurz při Státním těsnopisném 

ústavu. „No, a to jsem si říkala, ale jo, to jo…tohle bych brala.“ (Petra) „Mně on [ředitel 

školy] řek: ,pro tebe existujou jedině sklárny. Ve Světlé nad Sázavou,ʻ…sklárny…A tam 

chodili vyloženě blbci, to byl učňák.” (Vlasta) Vlasta tedy stála za svým rozhodnutím a chtěla 

na gymnázium.  

Pro ty pamětnice, jež se zkoušely bez ohledu na tlak okolí dostat na školu, kterou 

si přály, nedopadlo přijímací řízení úspěšně. Pamětnice si pamatují, že požadavky na přijetí 

splnily, avšak nebyly přijaty pro velký počet uchazečů. „Prostě jsem to udělala a po několika 

dnech mi bylo sděleno, že mě nepřijmuli pro veliký počet uchazečů.“ (Iva) „Přijímačky jsem 

udělala […], tak mi přišlo, že pro vysoký počet uchazečů jsem nebyla přijatá.“ (Vlasta) 

„Podle mě jako to těžký nebylo, dokonce tam táta se mnou byl a ptal se: ,Co?,ʻ a já: ,Myslim, 

že dobrý.ʻ A přišel domu…, že pro velký počet nepřijat.“ (Jaroslava) Pamětnice zároveň 
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dodávají, že u přijímacích zkoušek bylo hodně zájemců a že některé úlohy 

nevyřešily. Na druhou stranu jim zkoušky nepřipadaly náročné a domnívají se, že v konečné 

fázi je zvládly. Problém tkví tedy v tom, že přijaté nakonec nebyly, ačkoli být mohly, neboť 

splňovaly podmínky k přijetí. Takových přijatých zájemců, kteří splňovali podmínky přijetí, 

však mohla být většina, respektive větší množství než mohli přijmout. Rozhodnout mohly 

součty bodů z testových úloh, klasifikace či kádrový profil uchazeče. Pamětnice si 

nepamatují, jak tohle přesně bylo, jsou však přesvědčené, že nebyly přijaty z politických 

důvodů. 

Do přijímacího řízení se v některých případech vložil přímo národní výbor, který 

zamezil, aby se pamětníci dostali na střední školu. „Já jsem si dala, jak se tehdy dávalo, 

žádost nebo přihlášku, jak to dávali všichni. No, jenomže do tejdna jsme tady na to měli 

reakci  ONV [okresního národního výboru] xx, kde stálo, že já jako dcera reakcionáře nebo 

z reakcionářské rodiny, že bych nikdy nemohla vrátit lidově demokratickému státu to, 

co do mě investoval […].“ (Anežka) „Co si pamatuju, tak vždycky u tý komise byla jedna 

nasazená nebo jeden z úřadu a ty vytáhli materiály na toho dotyčného […].“ (Jindřiška).  

Pamětnice poukazují na tři zásadní problémy související s přechodem ze základní 

školy na školu střední. Za prvé negativní posudky či takzvaná doporučení ze strany 

školy, za druhé neprojití přijímacím řízením a za třetí negativní vyjádření národních výborů 

k přihláškám či zkouškám. Žádná z pamětnic u sebe nemá dokument, který by potvrzoval 

jejich domněnky – výsledky z přijímacích zkoušek, přihlášky, posudky a podobně. Mezi 

hlavní důvody patří přestěhování se a ztráta těchto dokumentů, uložení dokumentů ve 

škole a také názor, že dokumenty vůbec neexistovaly, neboť mnoho se řešilo pouze ústní 

formou. „Závěrem, když jsem zahrál skladby…byla tam pětičlenná komise a když jsem skončil 

a on [mistr zkoušející] říkal, že jsem to absolvoval dobře, přímo to jako ohodnotil, tak ona 

[členka komise, patrně z národního výboru] vstala a řekla: ,pane varhaníku dost!ʻ Neposlali 

mně ani sdělení. Vůbec žádný voznámení, nic. A na ten popud jsem dostal povolání do PTP 

[Pomocných technických praporů].“ (Karel) „Každýmu přišlo, že ho vzali, a mně nic…mně 

nic nepřišlo.“ (Jaroslava) Pamětic jsem se i přímo ptala, zda mají nějaký dokument či ho 

alespoň viděly. Odpovídaly: „Ne, ne…“ (Jaroslava), „Ne, nic…“ (Petra) „Já nevim nic, že 

bysme něco písemně…já si myslim, že rodiče byli pouze informováni tou školou, že nemá 

smysl chodit k přijímacím zkouškám, protože oni mě nemůžou přijmout z politických důvodů 

na základě nějaké zprávy. Ale jestli tu zprávu dávala škola, k tý přihlášce dávala ten morální 

posudek?...To jsem jako tak pochopila, ale nic jsem písemně neviděla.“ (Hana)  
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3.3. Řešení situace a hledání příčin  

„O tátově věznění jsem tehdy nevěděla. Byla jsem malinká a doma mě 

téhle pravdy až do dospělosti chytře ušetřili. Jenže se se mnou táhla ve 

škole. Schytávala jsem to od kovaných komunistů. Dostávala jsem 

blbý známky a poslouchala dokola třeba narážky na to, jak se ten 

buržoazní koutek musí rozsadit. Přestože jsem 

končila s vyznamenáním a jako premiantka jsem neměla povinnost 

dělat přijímačky na gymnázium, já je skládat musela.“ 

                  (Yvonne Přenosilová, rozhovor pro týdeník Téma, č. 26, 2016, 3. r.) 

Jakmile nastaly problémy s přihláškami, posudky a přijetím na střední školu, vložili 

se ve většině případů do situace rodiče. Rodiče chtěli pro své potomky najít školy, které by 

mohli vystudovat. Chtěli, aby jejich děti byly vzdělané a měly se v životě dobře, ba lépe než 

oni sami. V pamětech se objevuje, že i někteří rodiče sami nedostáli středoškolského vzdělání. 

Důvodem byla doba, ve které rodiče trávili mládí – válečné a poválečné období a s tím 

spojená politika, ale také tehdejší mínění, že na střední školy nechodí každý. „Rodiče chtěli, 

abychom šli študovat, protože takovou možnost oni neměli […].“ (Vlasta) „Rodiče se tenkrát 

naštvali, že když oni museli skončit jako celoživotní dělníci a byli oba vyhozeni ze středních 

škol, tak my to vzdělání mít budem. Jediný, co chtěli, je dát vzdělání nám dětem.“ (Hana) 

„[N]a ty školy dříve…ty děti na školy…ty rodiče chtěli, aby jim pomáhaly, když měli nějaké to 

zemědělství.“ (Anna)  

Pamětnice nevědí, kudy přesně proudila jejich přihláška ke studiu. „[T]o 

jsem se dozvěděla až v dospělosti, že jako ředitelka školy, že byla jako určitá komise, ale jako 

jestli to byl její záměr nebo ÚV [ústředního výboru], který chtěl jen věrný lidi a ty vzdělávat, 

to nedovedu říct, jestli je to společností nebo konkrétními lidmi […]. A tenkrát to tak chodilo, 

že prostě z těhletech důvodů prostě se vlastně zamítlo už vlastně než se nějaký zkoušky konaly, 

tak byly nějaký komise, který rozhodovaly ano, toho tam pustíme, toho tam nepustíme“ 

Jaroslava „Já vůbec nevim, jak to fungovalo, a neví to asi nikdo…moje matka zemřela před 

třiceti lety, já se nemám koho zeptat.“ (Hana) I rodiče dalších pamětnic jsou již po smrti. 

Patrně právě rodiče by byli dobrými pamětníky tohoto období a mohli by si 

pamatovat, co přesně se dělo okolo přijímání jejich dětí na školy, jakým způsobem proces 

probíhal, kdo jim co řekl, a hlavně jakým způsobem rodiče situaci řešili. A velmi dobrými 

pamětníky by byli samozřejmě samotní aktéři – ředitelé či ředitelky, pedagogové a členové 

různých aktivů v rámci školy, obce, okresu či kraje.  
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Většina pamětnic si z té doby vybavuje zejména problémy 

s posudky a doporučeními. Posudky sepisovali různí lidé, kteří se pohybovali v blízkosti žáků. 

Doporučení (či také někdy posudek) vydávala základní škola, respektive ředitelství školy 

k přihlášce na střední školu. „Já konkrétně jsem viděla jeden jedinej posudek…, kterej jsem 

měla možnost dokonce si i přečíst, ten psala pionýrská vedoucí. No, co mohla napsat…, že se 

stranim kolektivu, že moc často nechodim, jo…“ (Miloslava) „Ona mámě řekla, že mi nedá 

žádný doporučení, že to nepodepíše. Že to doporučení prostě nedá, takže vůbec nepřicházelo 

v úvahu vyplnit nějakej formulář a snažit se ho někam dát, když tam nebylo její doporučení.“ 

(Petra) „A pak mi nedali doporučení […]. „U mě byl problém s tim přijmutím podobnej, 

posudek špatnej.“ (Vlasta) „V podstatě tenkrát to bylo takový, že s mym kádrovym posudkem 

to prostě neprojde […].“ (Jiřina) „Nemohla jsem vůbec na okres. Okres xx, tam vládli 

komunisti tvrdou rukou. Jak se člověk blbě narodil tak to pak s ním šlo.“ (Hana) Ne vždy bylo 

doporučení, respektive posudek ze základní školy negativní. To se týkalo patrně těch 

žákyň a žáků, kteří měli výborné výsledky – samé jedničky. Neplatilo to ale vždy a všude. 

„Škola mě doporučila, neměli taky důvod, proč jako ne…“ (Anežka)  

Pamětnice si vzpomínají, že rodiče buď jejich nepřijetí na vybranou střední školu 

přijali jako vyřízenou věc, anebo se snažili sami hledat cestu, jak dceru dostat na školu. 

Aktivní snaha o přijetí dcery na střední školu, kterou si dcery přály nebo ji v rodině 

považovali za lepší, se objevuje u těch rodičů, kteří se ve školství pohybovali, a tudíž měli 

povědomí o fungování přijímacího řízení, nebo u rodičů, kteří měli v rodině někoho, kdo již 

přijímacím řízením prošel a díky tomu mohli využít své zkušenosti. „No, a protože otec měl 

už zkušenosti se xy, se starší ségrou, která se taky nikam nedostala, takže napsal 

odvolání ne do školy, ale do prezidentský kanceláře. No, a kde reagovali tím, že mu poslali 

dopis po určitý době, že odvolání se má poslat na školu a ne na prezidentskou 

kancelář a podepsaný nějakej tajemník a nevim…takže tim skončila i střední škola.“ 

(Jaroslava) Rodiče situaci dál neřešili se základní školou, ale obrátili se na státní 

instituce či nomenklaturní kádry, a to na národních výborech či ve školství. „No, takže jako 

máma začala, rozhodila sítě všude možně, ona byla vždycky taková akční, taková bojovnice 

[…], nakonec sehnala přes nějaký superznámý, druhý známý, politicky známý a jiný známý 

sehnala nějakýho tajemníka, kterej dělal v Českých Budějovicích […], protože to byl zas jinej 

kraj […], nějaká vysoká šajba, no a […] napsala odvolání a tam stačilo, když tenhleten velkej 

zvedl telefon a byla jsem přijatá. Takže víceméně s protekcí […].“ (Vlasta) „Vlastně potom, 

potom moje maminka obvolala učiliště, obor kuchař-číšník, snažila se mi pomoct, ona 
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dokonce vstoupila kvůli tomu ke komunistům, vstoupila do strany a telefonovala na jeden dva 

učňáky a čekala vždycky na odpověď.“ (Miloslava) „Mámina kolegyně, její manžel dělal 

ředitele, že prostě on říkal, že nebude probírat můj posudek, když udělám přijímačky […].“ 

(Jiřina) „Nevim, jak přišli na to, že jeli do Kolína. Tam přišli, řekli, že mám samý 

jedničky a že mě z politických důvodů nevemou. A tam tehdy byl ředitel, kterej řek, že jestli 

mám dobrý výsledky, ať nastoupim. Já jsem tenkrát nastupovala, už byl začátek školního 

roku.“ (Hana) „Otec mě vzal tenkrát na ONV, no a tehdy ještě v xx, a tak si pamatuju, že to 

byl začátek června, že mě vystrčili na chodbičku a řvali tam na sebe, že se lidi otáčeli 

venku…Vyšel a řek: ,pojď, těch volů se nebudeš nikdy nic prosit a žít budeš taky.ʻ“ (Anežka) 

„[V]im, že pak jeli do těch xx, na tu hotelovku tenkrát, a že tam jako měli dojem, že by tam 

s tim ředitelem nějak promluvili, jestli by mě tam nějak nevzal. A oni jim tenkrát řekli: ,tak 

tady počkejteʻ, on asi někde učil nebo nevim, kde byl, a oni tam čekali, čekali a čekali a on 

nikdo nepřišel, tak pak se sebrali a šli pryč, no.“ (Petra) Snaha rodičů se v případě Vlasty, 

Jiřiny a Hany vyplatila. Proč tomu tak oproti snahám rodičů Miloslavy a Petry bylo, se jen 

těžko zjistí. Svou roli hrály konexe, pravděpodobně i okres či kraj, možná štěstí či výborné 

výsledky ze základní školy a u přijímacích zkoušek. Je však možné, že rodiče pro přijetí 

udělali daleko více, jen o tom pamětnice nevědí. 

Prezidentskou kancelář oslovila ještě jedna pamětnice, a to přímo sama. Anežka 

vyslechla v autobuse rozhovor, který ji inspiroval. „Já tam nad ní stála a říkala si, 

ježišimarjá, tak ona ženská kvůli praseti píše Zápotockýmu, no tak to bych asi se měla taky 

ozvat. […] Přišla jsem domů, schrastila jsem všechny vysvědčení od první třídy, kde byly 

samý jedničky, nacpala jsem je do obálky, napsala jsem ale podrobnej dopis, kde jsem to 

všechno vypsala a vzala to i s rodinnou historií […]. Do tejdna, co opravdu do tejdna jsem 

měla odpověď z kanceláře prezidenta republiky […], kde jako bylo psáno na psacím stroji, 

ale podepsal to on, že jako takový, ať nezatrpknu proti lidově demokratickému 

zřízení, že vždycky, když se kácí les, lítají třísky a někdy zasáhnou nevinnýho, že si nechal 

všechno prošetřit, zjistil, že mám pravdu a že mám otevřenou cestu ke vzdělání […]. 

No a stalo se, protože vim, že tatínek s tím dopisem šel na okres, tam se před náma klaněli, 

div nelízali podlahu, no, no hrůza […]. Tím pádem já jsem měla gympl bezproblémovej.“ 

Většina pamětnic po základní škole do škol následných nastoupila, ať se 

jednalo o školy jimi zvolené či školy nucené volby, často bez možnosti maturity. „Ten Texlen 

tě prostě nemine, mi řekla [matka]…a co máš z toho, dyť tam děláme s babičkou obě dvě, 

budeš mezi svejma. […] [Š]prajcla jsem se a řekla si, že když mě chtěj mít komunisti 
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v Texlenu, tak jdu hned, co bych tady ztrácela čas, že jo a užírala jim…“ (Miloslava) 

Miloslava v Texlenu absolvovala dva roky, aby splňovala podle tehdejšího školského zákona 

deset let povinné školní docházky. Poté ihned odešla do fabriky a školu si nikdy nedodělala. 

Ani Jindřiška nedokončila zdravotní školu. Sice nejprve do školy nastoupila, ale po čase 

musela na povinnou brigádu do obce na pole a poté, vlivem tíživé finanční situace rodiny, se 

do školy již nevrátila. Iva, které se rozplynul pedagogický sen, naopak ihned po nepřijetí 

nastoupila do zaměstnání. „Takže jsem to vlastně vzdala, po těch jalovejch letech…no a šla 

jsem pracovat.“ Jaroslava si nakonec po nepřijetí na střední zemědělskou školu udělala 

střední odborné učiliště. „No a pak jsem teda…z nouze nejvyšší na poslední chvíli nastoupila 

do xx na obor kuchař-servírka. Tam jsem se vyučila, no a co…nastoupila jsem, no…“ 

(Jaroslava) Vlasta dokončila gymnázium díky protekci z kraje. „No a tam jsem študovala 

průměrně, až slabší průměr. Maturitu jsem taky tak nějak udělala na slabší průměr…“ 

Některé pamětnice uvedly, že už na základní škole jim někteří pedagogové 

naznačili, proč byla u nich situace taková, jaká byla. Toto naznačování probíhalo vždy pouze 

ústní formou. Miloslavě, učnici v Texlenu, naznačovala třídní vyučující, že její kádrový 

posudek zkrátka nevyhovuje pro přijetí. „Známky jsem na to měla, to ona věděla, ale přímo, 

že: ,s kádrovým posudkem takovým se na žádnou školu nedostaneš.ʻ“ Ivě i Jaroslavě 

informaci podal třídní vyučující. „Měla jsem hrozně bezvadnýho kantora, třídního, kterého 

jsme teda měli na basket, a von mi říkal: ,Víš, Ivo, ty si se nemohla dostat do jako do školy… 

Do školy přišlo vyrozumění, že i když jsi udělala jako třetí nejlepší přijímací zkoušky, tak tě 

nemohli vzít z toho důvodu, že jsi nezaručovala správnou výchovu dětí.“ (Iva) „No, vysvětlil 

mi to třídní učitel xy, kterej mi řek, ať s tim nepočítám, protože […] jako když mi to doteď 

nepřišlo, tak ať s tim nepočítám, že mě jako nevemou […], ať se zeptám jako rodičů…“ 

(Jaroslava) Pamětnice se z takových informací dozvěděly pouze to, že s jejich rodinou není 

něco „v pořádku“ a že ony nejsou pro stát ty správné občanky, respektive že nejsou vhodné 

pro zvolené studium a následnou profesi. Konkrétní důvody jejich nevhodnosti pro vybrané 

studium ale učitelé nesdělili. Pamětnice tedy logicky začaly důvody problémů 

s přechodem ze základní školy na školu střední hledat ve svých rodinách.  

Rodinný původ hrál patrně důležitou, ne-li hlavní roli v posudcích, doporučeních 

či nedoporučeních k přihlášce a při přijímacích zkouškách. Je však velmi spekulativní označit 

jej za jediný důvod komplikací. K tomu, abychom tak mohli učinit, bychom zaručeně 

potřebovali archivované dokumenty jednotlivých škol, respektive dokumenty pamětníků, kteří 

tehdy byli v žákovském věku, a výpovědi tehdejších pedagogů. Důvodů totiž mohla být celá 
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řada. Například skutečně kritické, apolitické zvážení pedagogů, zda pamětnice na danou školu 

má mentálně či umělecky. Také mohlo hrát roli zohlednění plánované hospodářské politiky 

v rámci okresu či kraje, neboť to se dotýkalo i podpory určitých profesí. V konečném 

důsledku skutečné nepřijetí na školu z důvodu vysokého počtu zájemců. Důvod mohl být také 

čistě osobní. Přesvědčení komunisté z místních škol a obcí znali rodiny pamětnic velmi dobře 

a zkrátka mladé žákyně a žáky nechtěli pustit, chtěli je třeba i trestat nebo mít alespoň pocit 

moci či chtěli skutečně, přesvědčeně budovat zemi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 

3.4. Rodinné zázemí a vztah rodin k režimu  

„Čím víc lidí to ví, tím líp. Hned po revoluci koupili Tonu Američani, 

byla to Stanley […]. Překládala jsem a byli jsme tam do čtyřech do 

rána… a oni pořád nechápali, proč k tomu ty ostatní mlčeli… já jim to 

nemohla vysvětlit, když jako já nevim…všechno…armáda, policie, 

všechno je v moci jedné strany a jedné kliky […]. A když jsme se 

loučili, tak mi jeden řekl: ,Vy byste tohle všechno měla sepsat, protože 

to by se nemělo zapomenout.ʻ“  

         (Anežka) 

Původní rodina pamětnic podle příběhů, které jsem vyslechla, podstatně ovlivňuje jejich 

životy. Postoj rodin k režimu má zásadní vliv na chápání jejich, dalo by se říci, 

problematického odchodu ze základní školy, respektive nástupu na školu střední. Rodinné 

původy, které v příbězích pamětnic zaznívají, byly v době komunistického režimu skutečně 

nepříznivé. Jedná se například o sedlácký původ často spojený se vzdorem vůči kolektivizaci 

nebo o kritiku vstupu vojsk v srpnu 1968, o vyloučení rodiče z KSČ pro 

nespolehlivost po roce 1968, o člena rodiny, který prošel politickým procesem – 

vazbou či vězením, o rodiče, jenž byl v sociální demokracii ještě před jejím sloučením s KSČ 

či o angažování rodičů ve spolcích, které režim zakazoval, jako například v případě Petry, 

která pochází ze sokolské rodiny. Její otec s chutí docházel, když to bylo opět v 60. letech 

možné, do obecní sokolovny cvičit prostná a sokolsky se angažoval i jiným způsobem. 

„Přišel tenkrát rok šedesát osm a rodiče se tenkrát angažovali, rozjela se činnost Sokola 

[…].“ (Petra) „Mí rodiče vystoupili v šedesátým vosmým ze strany.“ (Iva) „Tátu vyrazili 

z armády, ze strany…máti taky, ta už šla kvůli tátovi, páč táta byl nespolehlivej. Oni se 

nerozhodli vystoupit, rodiče vyhodili […]. Táta měl geniální projevy všech těch, který byli 

proti…[vstupu vojsk Varšavské smlouvy], takže když tady byli proti, tak to 

nahrával a komunistům se to nelíbilo[…].“ (Jiřina) Ačkoli pamětnice dokáží o minulosti 

rodiny hovořit, objevují se v mnoha částech několika příběhů nejasnosti v rodinné minulosti. 

Je to způsobeno zejména mlčením v rodinách. V době fungování komunistického režimu se 
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v rodinách některých pamětnic mlčelo o tom, co se v rodině dělo či děje. Pravděpodobně to 

bylo způsobeno jednak dobou, jež byla charakteristická tím, že lidé ze strachu mlčeli, jednak 

tím, že pamětnice byly dětmi a rodina před nimi nechtěla ventilovat rodinné problémy. 

Pamětnice si v dětství byly vědomy, že zemi řídí komunistická vláda, ovšem netušily, jaké 

dopady to může mít na jejich život. Mnohdy se o problematickém vztahu rodiny 

s komunistickým režimem dozvídaly až v okamžiku, kdy nastal přímo v jejich životě 

problém, jako například komplikované přijímání na střední školu. Zároveň se ale nedozvěděly 

příliš o tom, proč byla jejich rodina v očích komunistických orgánů viděna tak negativně. 

„Ne, ne vůbec [nikdo jí tehdy doma nic neřekl] …spíš mě jako mrzelo, že třeba neměli víc 

důvěry ke mně v tom věku, že mohli něco říct. Na druhou stranu chápu, že mě chránili.“ 

(Miloslava) „Protože my jsme byli ty, co měli flastr na čele [ona a sourozenci]. Ale to jsme 

tehdy ještě nevěděli, to jsme se dozvěděli až za leta, prostě že zřejmě tohle to bylo 

to, co vadilo.“ (Vlasta) „Tak teprve pak nějak na tenhle popud jako mi otec vysvětlil, že teda 

proč se tohle stalo […].” (Jaroslava)  

Následující výpovědi poukazují na domněnky a spekulace, jak to asi všechno 

v rodině bylo. Miloslavě rodinnou situaci vysvětlili doma „[v]elice neochotně, velice 

zhruba…a dál se mlčelo. […] Nakonec vlastně rodiče museli říct ano, máš prostě ty kádrový 

posudky polepený z toho důvodu…napiš si tam ten Texlen.“ Miloslava dodnes neví, co se 

v rodinné historii stalo. A podle jejích výpovědí se i rodina snažila o minulosti nemluvit a byli 

doma rádi, když Miloslava šla do Texlenu a bylo vyřešeno, „byl klid“.  „Ale říkám, naše 

rodina o tom nikdy nemluvila, bylo o tom ticho [… ], nám neřekli, že jo, co se děje, 

nebo co bylo v rodině, my jsme to fakt jako děti netušily“. (Miloslava) Miloslava pochází 

z hornické rodiny. Avšak její dědeček se horníkem nestal dobrovolně. Ze Slovenska 

odešel do Podkrkonoší. Patrně ještě na Slovensku byl politickým vězněm, a to asi v 50. letech. 

Co tehdy údajně provedl, Miloslava neví. Pouze ví, že dědeček byl původně 

v armádě na vyšší hodnosti a měl podle KSČ připravovat politický převrat. Byl proto 

odsouzen a nejprve trávil trest na uranových dolech, později na dolech uhelných. Z těchto 

důvodů přišla o místo i babička – středoškolská učitelka, kterou si pamětnice pamatuje jako 

neustále zamlklou a rovněž uvádí, že vztah mezi babičkou a dědečkem se narušil. „Já jsem si 

vždycky myslela, že dělal horničinu dobrovolně, ale on tam vlastně po výkonu trestu zůstal 

pracovat nastálo, dostal ten byt, kam jsme se přestěhovali.“ (Miloslava) V hornických 

šlépějích dědečka šel i otec Miloslavy – syn politického vězně a později horníka. Tak 

vykonával povolání, jež bylo symbolem nadstandardu v socialistickém zřízení. „Dokud dělal 
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tatínek na dolech, tak jsme byli ta elita […],“ jenže po nějaké době otec z hornictví 

odešel a tím se pro rodinu hodně změnilo. „Táta odešel do Texlenu na dělníka a vše se 

změnilo.“ (Miloslava) Z jakého důvodu otec z dolů odešel, Miloslava dodnes přesně neví. 

„[T]átovi to na dolech nevyhovovalo, jemu se tam něco stalo, on pak dostal strach […], ale to 

jsem tak nějak netušila, co se děje v rodině […].” Matka Miloslavu tajně pouštěla do Pionýra. 

„[Z]a to mě zas tatínek seřezal…takže jsem chodila, nechodila […].“ Otec Miloslavě tak 

dával najevo svůj postoj k tehdejší politice. A až v dospělosti a s odstupem času si Miloslava 

jednotlivé střípky minulosti začala skládat dohromady, avšak mnoho částí, které by jí 

minulost ozřejmily, jí chybí. Například i důvod, proč otec odešel z hornictví (stalo se něco 

v dole, hrozil tam úraz nebo byl otec politicky nevhodný pro někoho v zaměstnání), Miloslava 

nezná, respektive to při rozhovoru neuvedla.  

Podobně jako otec Miloslavy reagoval i otec Jaroslavy. „[U]ž tenkrát mi táta 

dával najevo různý názory, že třeba vo občanský výchově jsme se učili něco, nějakýho eh 

tajhle o nějakejch předákách, který museli plnit na sto dvacet procent, a my jsme se museli 

učit jejich životopisy, tak otec mi to roztrhal a říkal: ,tohle se učit nebudeš.ʻ“ I Jaroslavě otec 

zakazoval chodit do Pionýra. Jaroslava také kvůli otcovým názorům na politiku nemohla 

jezdit s ostatními dětmi do ciziny. Důvod se dozvěděla až později. „[T]akže kamarádi jezdili 

do Polska, Německa a tam jsem se teda nikdy nedostala kvůli jeho kádrovým rejstříkům […].“ 

Jaroslava ví, že její otec byl vyloučen z mysliveckého svazu a že kritizoval vstup vojsk 

Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 1968. Jinak toho ale příliš neví. Jak Jaroslava 

konstatuje: „Oni [rodiče ]byli takoví nesdílní.“ U Jaroslavy se vyskytuje ještě jeden zajímavý 

fenomén a tím je zdlouhavý rozvod rodičů, který řešil i sociální odbor. Jaroslava se svou 

sestrou nakonec zůstaly u otce. Otec byl k sociálnímu odboru velmi prchlivý a o rozvodu 

věděla i škola, respektive ředitelství. Můžeme se tedy ptát – opět na čistě spekulativní úrovni, 

zda by odchod k matce v možnostech středoškolského studia něco změnil. „Táta je [sociální 

odbor] vždycky vyhodil, to byla nějaká sociální pracovnice paní xy, byla 

z xx a přijela za mnou do školy, ať jdu do sborovny. Tak jsem tam přišla a stála tam xy 

[…] a říkala: ,sundej si ten svetr.ʻ No a paní učitelka xy viděla, že mi to není příjemný, tak to 

si pamatuju, jak říkala: ,ona není hubená, ona je štíhlá, je to naše nejlepší sportovkyně školy 

[…].ʻ“ V takové situaci podpořila Jaroslavu zástupkyně ředitelky školy, jež byla známá svým 

prorežimním postojem. 

Vlasta jako jediná pamětnice uvedla, že její otec byl členem sociální demokracie 

(byl tedy členem nelegálního křídla, které odmítlo sloučení s KSČ). Avšak ve straně, slovy 
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pamětnice, nebyl aktivní. Není přesvědčena, že by otec tímto členstvím mohl demonstrativně 

naznačovat odpor k režimu, ale dnes se domnívá, a není si tím příliš jistá, že to byl jeden 

z hlavních důvodů, proč měla problém s přijetím na střední školu. „Nicméně když to teďka 

beru zpětně, tak vlastně všechno tohleto vzniklo, že můj táta byl jakoby u ČSSD, což se tenkrát 

nenosilo, jenže on byl u ČSSD tak, že prostě měl hospodu, nebo neměl hospodu, dělal 

v hospodě a dělal tam vedoucího, máma tam dělala uklízečku a teta tam obsluhovala. A to 

ČSSD, ta strana, měla vždycky jednou za půl roku nebo za nějaký období tam měli schůzi a on 

jim umožnil, že v tý hospodě schůzovat mohli […], něco jim tam uvařil, oni mu to zaplatili 

normálně…takže tímhle způsobem on byl jakoby u ČSSD. A teta vlastně taky […], ona byla 

současně KSČ, jo…takže měla dvě průkazky […], ono to potom nikde zohledněný nebylo […], 

takže jsme prostě nebyli tvrdý bojovníci proti režimu…všichni normální. […] Prostě jako 

moje rodiče nikdy do politiky nešli. Ty museli tvrdě makat, aby nás nechali všechny tři 

vyštudovat.“ 

Některé z pamětnic včetně Karla pocházejí z rolnických rodin. Takové rodiny 

byly – slovy propagandistického oddělení KSČ – vesnickými boháči a kulaky. „Proč mi řikaj 

[úředníci na okresním národním výboru xx], že jsem z reakcionářský rodiny, když tatínek měl 

asi sedm hektarů a pět hektarů takzvaně zpachtovanejch? […] Tatínek, kterej byl chudej jak 

kostelní myš […], šetřili tak, že si koupili první pole.“ (Anežka) Občané – kulaci se s režimem 

rozhodně neztotožňovali, avšak nebyli ani přímými odpůrci režimu. Za odpůrce je označil 

sám režim. Stali se nepříteli státu, kulaky, reakcionáři… Oni se však snažili zejména žít 

vlastní život, který byl bezprostředně spojen s rolnictvím, ke kterému měli velmi blízký vztah, 

neboť si hospodářství budovali sami vlastníma rukama a těžkou prací několik let.  

U pamětníků, kteří byli mladí v 50. letech a jejichž rodiče byli rolníci, bylo jejich 

studium znemožněno také proto, že někteří členové rodiny byli ve vazbě či vězení, případně 

z důvodu smrti matky, o němž se domnívají, že bylo ovlivněno politickým tlakem a také 

těžkou fyzickou prací na hospodářství a v domácnosti. „Převážně všechny práce 

zbyly na hospodáře a jeho rodinu, což ovlivnilo zdraví a v roce 1951 smrt matky, které bylo 

padesát dva let. Dětem tím přibyly povinnosti před i po příchodu do školy.“  (Karel) 

„Maminka mi umřela, když jsem chodila do sedmičky. V březnu zemřela náhle… mrtvici. Byla 

jsem u toho přítomna.“ (Jindřiška) Anna byla již vdaná, když jí zemřela matka. „Ona už měla 

narušené to zdraví, když tatínek byl sedmnáct měsíců ve vyšetřovací vazbě a my jsme vůbec 

nevěděli, jestli žije nebo nežije…ona to potom těžce nesla a za sedm let zemřela – 

krev a mlíko, bylo jí padesát čtyři let…dostala vysokej tlak, na zahradě padla a byl konec.“ 
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(Anna) Jeden případ úmrtí matky byla sebevražda. Podle Anežky matka nervově nezvládla 

jednak chystaný zinscenovaný politický proces s manželem z důvodu odmítání 

kolektivizace ve vesnici, kde rodina žila, jednak vyloučení své sestry z posledního ročníku 

gymnázia, „protože naši nechtěli do JZD a smůla byla, že byl [otec pamětnice] předseda 

národních socialistů tady na vesnici.“ Tito pamětníci pak z důvodu nepřítomnosti jednoho 

z rodičů museli zůstat doma a vypomáhat s hospodářstvím či domácností, neboť ostatní 

sourozenci měli vlastní rodiny nebo už dříve domov opustili. „[J]á jsem vyšla v červnu, 

tatínka zavřeli 29. července a bylo po škole. Bylo po učení. Po všem. […] Tatínka 

zavřeli na sedumnáct měsíců do vyšetřovací vazby. My jsme vůbec nevěděli, jestli žije nebo 

nežije, […] no a já od té doby vlastně pro mě byla škola nebo ouřad, jít do úřadu pracovat, 

tabu.“ (Anna) „Jenom si dodneška pamatuju, když ho vedli […], jestli jste viděla film Fšichni 

dobří rodáci, to je přesně to, co jsem zažila já […]. Ani se s náma nesměl rozloučit, jenom se 

za náma takhle otáčel, a tak jsme s maminkou nevlastní zůstaly na všecko samy. […] [V] tý 

době už bratr Jenda byl ženatej a druhej bratr byl ženatej v těch xx.“ (Jindřiška) Jindřiška 

byla po čase donucena z politických důvodů a rodinné situace zanechat studií na střední 

zdravotní škole. „Pan ředitel mi jednou zavolal ze školy, že už nemám chodit, že mám 

pracovat na poli, dokud mě bude národní výbor potřebovat. Ale že jakmile mě potřebovat 

nebude, mohu se vrátit, ale já už se nevrátila…neměla jsem ani za co [zůstala doma 

s nevlastní matkou, otec zavřený, majetek zabavený].“ Jindřiška si v mládí vyšší stupeň 

vzdělání nedoplnila. „No takže my už jsme neměli maminku, holky už byly pryč, takže já jsem 

tady byla s tatínkem […]. [T]atínek řekl: ,nic, do osmnácti nikam nepudeš, budeš 

doma a budeš v domácnosti, já dělám v lese, takže budu potřebovat jídlo.ʻ Tak jsem byla 

smířená s tím, že tedy budu doma a je šmitec.“ (Anežka)  

Karel po vychození základní školy a dvouleté hospodářské školy zůstal také 

doma. Karel vychodil základní školu na konci druhé světové války. Počítalo se s ním 

v hospodářství, proto po základní škole absolvoval dva roky hospodářské školy, ze které ale 

musel po roce 1948 odejít. Jakmile jeho rodině zabavili veškeré nemovitosti, začal zvažovat 

další možnosti obživy. Jelikož při různých oslavách hrál na hudební nástroje, napadlo 

ho, že by si mohl udělat konzervatoř. Nikdo z rodiny proti dalšímu nezemědělsky 

zaměřenému studiu nic nenamítal, neboť rodina už nevlastnila žádné pozemky. Bylo to 

již po smrti matky, přesto se nevzdával myšlenky jít studovat konzervatoř. Avšak místo studia 

na konzervatoři, které mu bylo již u přijímacího řízení znemožněno, narukoval v jednadvaceti 
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letech do Komárna do takzvaných PTP – Pomocných technických praporů, které v letech 

1950-1954 převychovávaly politicky nespolehlivé jedince, takzvané černé barony.
134

  

Hana o tom, že její rodina byla ze strany režimu vnímána jako problematická, 

věděla, neboť se o této skutečnosti doma běžně hovořilo. „Musím začít rodinou, protože jsem 

se narodila v rodině mlynáře xy a musím vycházet z toho, co se dělo před tím. Padesátá 

léta…ty informace už jsem dostávala od dětství […], vnučka mlynáře xy, zabavení majetku, 

nucené práce, já jsem dcera syna Josefa xy mladšího. Josef xy starší přišel o mlýn a strávil 

rok na nucených pracech, dílo xx komunistů. Komunisté v xx se postarali o vyhození mého 

otce z mlynářské školy v Pardubicích. Byl celoživotním dělníkem.“ Zároveň pojmenovala své 

dětství jako dvojí život. „Pro mě bylo obtížné tady v xx škole fungovat jako dítě s tím dvojím 

životem – informace z domova a pak to vzdělávání na základní škole, protože to nemělo 

chybu, tady to bylo vedeno ryze komunisticky, takže já jsem vlastě celý to dětství řešila potíže 

ve škole, ale zároveň jsem měla výborné výsledky.“ Systém dvojí výchovy se vyskytoval 

i u dalších pamětnic. Jednalo se o rozpor ve výchově dětí ve škole a v rodině. Představitelé 

komunistického režimu si byli vědomi nebezpečnosti dvojí výchovy, proto se snažili neustále 

propracovávat a zdokonalovat systém školní výchovy a zapojovat děti i do mimoškolních 

organizací – především Pionýra a Jiskry. „Chovali jsme se jako mraky jiných lidí. Prostě 

začalo pršet, tak to zasraný komunisti za to mohli, jo… Takže jako na komunisty všichni 

nadávali doma, ale když přišli ven, tak prostě to bylo jinak […].” (Vlasta) 

Rodiny pamětnic mají mnoho rozdílného. Rozhodně pamětníky rozděluje časové 

období, ve kterém prožívali dětství. Jsou zde tvrdá 50. léta, zlatá 60. léta, 

normalizační 70. léta i flegmatická 80. léta. Pamětníci, kteří dětství a mládí prožívali v 50. 

letech, mají společné rolnické kořeny. Jejich rodiny se staly nepřítelem státu. Členové rodiny 

se stali kulaky, reakcionáři a byli označováni za vesnické boháče. Muži v těchto rodinách – 

otcové či dědové – byli obviňováni a trávili část života ve vazbách či ve vězení. Sledovali, jak 

jejich pozemky, o které se mnohdy staralo i několik generací a které rodina těžko nabývala, 

podléhají kolektivizaci a nešetrnému zacházení. Pamětnice, které prožily dětství a mládí 

v letech 60. – 80. spojuje zejména normalizační doba, která různými způsoby postihla členy 

rodiny. Mezi těmito rodinami se vyskytují jak bývalí členové KSČ, kteří však nesouhlasili se 

srpnovou okupací, tak nečlenové této strany. Nikdo z pamětnic neuvedl, že by se v jejich 

rodině vyskytl aktivní odpůrce režimu či že by se jejich rodina zapojovala do disidentského 

hnutí. S režimem rodiny podle pamětníků nějakým způsobem nesouhlasily, avšak aktivně 
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režim nepodrývaly. Přesto byly rodiny trestány. A právě postihy rodin z politických důvodů je 

to, co rodiny pamětnic svádí dohromady. Rodiny konec konců svádí dohromady i samotní 

pamětníci se svou zkušeností problematického přechodu na střední školu.  

3.5. Spolužáci, pocity pamětnic a důsledky 
problematického přechodu na střední školu 

„[D]ětství je vždycky hezký.“ 

(Hana) 

V této kapitole se ještě na moment zastavím u dětství pamětnic. Dětství totiž tvoří důležitou 

součást našeho života. Již od jeho raného stádia si formujeme naši identitu – kým, čím a jací 

jsme a budeme, a to pomocí interpersonálních vztahů. Dětství jako důležité životní etapě byl 

dán prostor i při setkáních s pamětníky. Výzkum ke vzpomínání na dětství přímo vybízel 

základní výzkumnou otázkou: Mohla byste zapřemýšlet o svém životě, jako kdyby to byla 

kniha? Každá část vašeho života vytváří kapitolu v knize. Rozdělte prosím svůj 

život do hlavních kapitol a krátce je popište. Ne všichni pamětníci se v odpovědi na tuto 

otázku podrobněji věnovali dětství. Nezmínily jej pamětnice, které znám z profesního 

života a jsou mými současnými kolegyněmi. Ty se soustředily výhradně na studijní a pracovní 

oblast svého života. Ostatní pamětnice o dětství podrobněji hovořily. Například Petra: „To 

bylo teda hezký…a vlastně to bylo takový bezproblémový, příjemný […].“ Či Anna: „Dětství 

jsem měla moc krásný […], až potom ty padesátý léta, to bylo moc špatný…[otec byl ve vazbě 

s podezřením na členství v odbojové skupině, kauza Včela].“ Pamětnice, které do svého 

životního příběhu dětství zahrnuly, se k němu při vyprávění několikrát rády 

vracely a vzpomínaly na něj v dobrém, nicméně u některých do vyprávění o dětství vstoupily 

dva těžké jevy – jedním byla v některých případech náhlá smrt matky, druhým politická 

situace ve státě, která je doprovázela již od raného života.  

U Petry, Jaroslavy a Miloslavy je zajímavé, že dětské vnímání politiky 

vstupuje do jejich života v souvislosti se stěhováním do nového bydliště. V případě Petry se 

jednalo o stěhování v rámci obce. Vzpomínky na tuto změnu v životě udávají hned na počátku 

svých příběhů. „Tam jsem začala chodit až teda do druhý třídy, to byl takovej první zlomovej 

okamžik.“ (Miloslava) Pamětnice Petra a Miloslava vzpomínají, že měly problémy zapadnout 

mezi nové děti. U Petry se nejprve projevila myšlenka nelehkého přijetí do nové party. „Mně 

bylo tak osm a něco, tak jsem to brala, že jsou nějaký divný, že si neuměj hrát, prostě jsem to 

tam narušila a nevěděli, co se mnou.“  Vzápětí však dochází k jinému 



Diplomová práce 

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Bc. Jana Eliášová 

68 
 

závěru, který si, jak sama dodala, vytvořila až během života. „No a vlastně mi po letech došlo, 

že to byly všechno neuvěřitelný komunistický děti […], a tak jsem se zase vrátila k těm dětem, 

co byly u evangeličáku, a s těmahle jsem se teda vůbec nekamarádila.“ Miloslava nastupovala 

v novém městě do školy a od počátku cítila odtažitost dětí, která na ni měla vliv po celou 

dobu docházky do základní školy. „Samozřejmě že jsem tam už tehdy pozorovala 

rozdíly, že se děti mezi sebou kamarádily, nekamarádily podle toho, kde pracoval tatínek, 

maminka.“ Jaroslava naopak cítila změnu v chování u otce. Na vesnici, kde doposud žili, 

nevnímala nic, co by bylo spojené s komunistickým režimem. Až 

s přestěhováním do menšího města, rozvodem rodičů a nástupem do základní školy jí otec 

začal povolovat či zakazovat různé aktivity. „Ale nevěděla jsem proč. Tam nechoď, s tím 

nemám dobrý zkušenosti, ale víc jako mi neřek.“ Pouze v případě Miloslavy se potíže se 

třídním kolektivem promítaly i do dalších vzpomínek a opět jsou spojovány s politikou té 

doby. Miloslava si myslí, že do kolektivu nezapadla, protože nemohla pravidelně 

chodit do Pionýra a zároveň o její rodině žáci „něco“ věděli. „[P]ořád jsem si připadala 

taková odstrčená. Ne, že by se ke mně chovali špatně, to ne, ale do toho kolektivu prostě jsem 

nezapadla […]. [J]sem ráda, že jsem pryč […].“ Ostatní pamětnice se nevyjádřily, že by 

politika vstupovala do třídního kolektivu a žáky ve třídě rozdělovala či by narušovala ve třídě 

vztahy. Naopak, vztahy byly podle nich vcelku dobré, jak bylo již zmíněno v první kapitole 

výzkumu. „[N]ebylo vyloženě v tý třídě, že byly děti super komoušský a super protěžovaný, to 

tam prostě nebylo. Tak nějak jako, co si vzpomínám, tak my děti jsme mezi sebou byly rovný 

[…].” (Vlasta) Přesto lze tvrdit, že mezi žáky byla určitá tabu. Mezi ně patřily právě negativní 

posudky či nepřijetí žáků na vybrané školy.  

Dnes si velmi dobře dokáži představit (i díky pedagogické praxi), jak by žáci 

reagovali na nějakou nespravedlnost vůči žákovi či na nějakou situaci, která by nebyla dobře 

vysvětlena. O takové situaci by se velmi rychle dozvěděli, probírali by ji a aktivně by ji řešili 

alespoň s tím pedagogem, ke kterému chovají důvěru. Ve třídách pamětnic se však mlčelo. Je 

to pochopitelně dáno dobou. Je to také tím, že žáci v osmých či devátých třídách už věděli, 

že o určitých věcech je lepší mlčet, protože se prostě o nich nemluví, anebo proto, že mluvení 

o nich přináší problémy. Nedoporučení či nepřijetí na vybranou školu bylo politickým, tím 

pádem i riskantním tématem. „Neprobíralo se to, neprobíralo se to…tenkrát teda…když o tom 

přemýšlím teďka zpětně, jo, tak mně přijde divný, že jsme to neprobírali, kdo na kterou školu 

půjde nebo nepůjde…a proč.“ (Miloslava) „A ty děti nevim, jak to prožívaly, jestli ty děti 

protěžovaný jako měly nakázáno, aby držely hubu a do ničeho se ne to…to jako nevim. Mně to 
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tak nepřišlo…mně to přišlo, že jsme všichni na jedný lodi, věříme si a jeden by za druhýho 

pomalu dejchal.“ (Vlasta) „Já si myslim, že ne [spolužáci nevěděli o jejím nedoporučení], já 

jsem sama nevěděla, kdo ze třídy se ještě nedostal. To bylo tak tajné, to se nikde neříkalo.“ 

(Hana) „No, já jsem se vo tom s dětma nebavila, my jsme se nebavili, ani na tom internátě 

[…], každej říkal, proč jsi šla sem? Tak povidám: ,No, protože mě jinam nevzali,ʻ a tenkrát 

jsem to s nikym nerozebírala.” (Jaroslava) Ačkoli pamětnice vesměs 

uvádějí, že se o výsledcích přijímacího řízení se spolužáky nebavily, tak je 

zajímavé, že pamětnice si vcelku dobře pamatují, jak již bylo ve výzkumu zmíněno, že mezi 

spolužáky byly děti, které byly přijaty na dobré střední školy, i když se podle pamětnic učily 

srovnatelně či hůře. Pamětnice rovněž vzpomínaly na spolužáky, kteří patřili mezi dobré 

žáky a nedostali se na vybranou střední školu. Je tedy možné, že o problému s přijímacím 

řízením spíše mlčely samotné pamětnice, než že by se o něm mlčelo všeobecně. „Ne, ne, ne, 

nebavili. Vůbec nikomu jsem to neřekla […].“ (Iva) Pamětnice možná mlčely, neboť se 

nechtěly cítit trapně, že se nedostaly na vybranou školu. Možná nechtěly vysvětlovat 

okolnosti nepřijetí nebo nechtěly být politicky stigmatizované anebo to pro ně byla velmi 

osobní, citlivá a bolestivá záležitost. Hana s Jaroslavou touto zkušeností zarámovaly svou 

etapu dětství. A obvykle svůj život rozdělujeme do jednotlivých etap právě podle velmi 

emočně náročných zkušeností – ať šťastných či nešťastných. „Pak mi nedali doporučení, 

takže moje dětství skončilo […].“ (Hana) „[N]o, takže to byla u mě taková etapa dětství do tý 

devítky.“ (Jaroslava) A v podstatě i Miloslava touto zkušeností zakončila etapu dětství, ačkoli 

ještě dva roky strávila v Texlenu. „Tak určitě bych byla někde úplně jinde. Kdybych mohla 

studovat, tak bych se asi v osmnácti nezbláznila a nepořídila si byt a dítě.“  

Pamětnice dodnes rády chodí na třídní srazy. Pamětnice obecně vědí, 

kdo ze spolužáků má jaké školy či kariéru, ale téma zákazů či zkomplikování studia 

se na třídních srazech neřeší. Jako kdyby toto téma bylo stále tabu. Samy pamětnice na něj 

ale, i když možná nevědomě, narážejí. „[T]o jako chodim a jsem nepoznala a to musim říct, 

jako nikdy jsme neměli sraz, abychom všichni seděli a jeden se postavil a říkal: ,já mám 

takovou školu, takovou školu a takovou školu.ʻ […] [P]rostě z naší třídy z tý devítky má 

vysokou školu xy, to je jediná s vysokoškolskym vzděláním.“ (Jaroslava) „[J]enom se člověk 

občas zamejšlí nad tím, jak se občas scházíme s těma spolužákama, tak vlastně tyhlety, nebo 

hodně těch holek, který dostaly to doporučení, tak vlastně nějakou kariéru, nebo kariéru… 

prostě nedopadly zrovna nějak dobře [z hlediska kariéry].“ (Petra)  
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Ačkoli by se mohlo zdát, že u pamětnic, jež se nakonec dostaly na školy, které si 

v podstatě vybraly, byť se nejednalo o ty školy, na které se chtěly hlásit původně, se až tak 

moc nestalo, opak je pravdou. Jednak se staly svědky pro ně nejasných a nelogických 

kroků a také nespravedlnosti, která je v adolescentním věku citlivě vnímána, jednak 

nestudovaly stejnou školu, kterou chtěly. „[J]sem to [nedoporučení ke studiu] doma 

vobrečela všechno, že proč zrovna já, která jsem nic neprovedla, nemůžu jít do xx na gympl 

[…], nicméně jsem byla přijata na gympl do xx […]. Musela jsem se smířit s tím, že budu 

dělat technický předměty…, já jsem chtěla na humanitní obor.“ (Hana) Vlasta, která 

studovala nakonec gymnázium, jak si přála, byť v jiném městě, kde se dostala na školu díky 

známostem svých rodičů, takže by se dalo říci, že měla přechod na střední školu poměrně 

snadný, dodává: „No, takže já než jsem v Karolinu dostala do ruky tu trubici a zalezla s ní 

někam za roh a podívala se, že skutečně jsem to já a že skutečně tam mám jméno a datum 

narození, tak jsem tomu prostě nevěřila […]. [A] vlastně mě to poznamenalo dost do dalšího 

života, protože podvědomě cítím, že je někde někdo, kdo mě může seknout za uši. No a to 

vlastně pochází z toho dětství, jo…“ (Vlasta)  

Při vyjadřování dojmů nad zkušenostmi s posudky, přihláškami a přijímacím 

řízením se pamětnice pohybovaly v čase. Některé zavzpomínaly, jak je tato zkušenost, stejně 

jako Vlastu, ovlivnila v pozdějším životě. Lze se domnívat, že tato zkušenost u některých 

pamětnic otevřela hlubší vnímání politické situace v komunistickém Československu. 

Pamětnice zkušenost poučila, že režim může zasáhnout skutečně každého. „Ale už v těch xx 

[následná škola – učiliště] jsem viděla, že eh jsou děcka, který, který se prostě co nevopíšou, 

to nevědí a bylo jim poklepáváno na ramena […], už jsem tam jako věděla, že tenhle učitel 

takhle, tenhle učitel tahle, tam už jsem poznala, kterej učitel je komunista, kterej není…, když 

to lidově řeknu, a to mám dodneška, že prostě…dlouho mi trvá, než začnu někomu věřit, 

prostě…nikdo jen tak moji důvěru nezíská.“ (Jaroslava) Některé pamětnice zavzpomínaly, jak 

situaci nesly tehdy – v patnácti letech. Reakce byly takové, jaké lze v tomto věku očekávat – 

pocity lítosti, zklamání, neštěstí, křivdy, vzdoru, naštvanosti, ale také nechápání, co se děje. 

„Což [nedoporučení ke studiu na gymnáziu] jsem těžce nesla v těch patnácti […].“ (Hana) 

„[K]dyž jsem se potom dozvěděla, že se na nás píšou posudky, tak jsem byla hrozně zdrcená 

[…]. Bezmoc a vzdor…jo…že nemůžu s tím nic udělat […].” (Miloslava) „[B]ylo mi to tak 

líto, taková lítost mi přišla.” (Anna) „Já tedy brečela doma, že nebudu moct študovat.“ 

(Anežka) „[T]ak jako jsem byla naštvaná jako na celej svět…protože jako jsem chtěla, chtěla 

jsem k těm dětem a neměla jsem šanci.” (Iva) Což mě docela mrzelo a jako dítě jsem to 
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nechápala, proč to tak je [negativní posudek], […] prostě jako dítě jsem to málo chápala 

[…]. [N]eměla jsem pocit křivdy, nikdy, měla jsem pocit naštvání, ale nevim […].“ (Vlasta) 

„Já jsem to v patnácti nemohla vědět, proč to…[proč nemohla na gymnázium].” (Jiřina) 

Některé pamětnice zavzpomínaly, jak se k této zkušenosti vrátily i během života. Obvykle to 

bylo v okamžikách, které byly spojené s určitou osobou ze základní školy, 

nejčastěji s ředitelem či ředitelkou základní školy, které pamětnice považují za hlavní 

iniciátory těchto procesů, ačkoli si tím nejsou jisté. „Jediná satisfakce byla, když ten ředitel 

základní školy měl nějakej problém jinej, tak jsem si říkala, vidíš, ty hajzle, a teď se ti to 

vrátilo. Takže to byla jediná životní satisfakce za to, že i jim se něco nepodařilo.“ (Vlasta) 

„[B]yla jsem v maturitním ročníku a ten její syn [ředitelky základní školy] se oběsil. Tak jsem 

tenkrát na ni hodně myslela, jestli jí ta kariéra a tyhle všecky podrazy stály za to, no.“ (Petra) 

„[P]aradox byl, že jsem se do té školy vrátila [jako učitelka], té samé ředitelce, která mi 

nedala posudek, […] no a šli po mně pořád […], takže já jsem tady rok probrečela. Chovala 

se ke mně výrazně jinak než k ostatní, šla po mně. Neustále jsem byla v ředitelně 

třeba za neúčast v prvomájových průvodech, když jsem odmítla 

pochodovat za milicemi, ale bylo to za hovadiny […]. Takže jsem to vyřešila tim těhotenstvím. 

A to mi ještě vyndala i za to, že jsem xy. Já jsem si to jméno úmyslně nezměnila.“ (Hana)  

Nabízí se otázka, co pociťovaly pamětnice v té době k rodičům. Vždyť vlivem 

rodinné situace měly problémy dostat se na střední školu. Pamětnice viděly, že se jim rodiče 

snaží pomoct dostat se na jinou školu, a viděly, že jsou rodiny v nelehkých situacích, kdy 

mnohdy jeden ze členů rodiny chyběl. Vnímaly nespravedlnost páchanou na nich samotných, 

ale i na rodině. „[U]rčitě jsem nebyla naštvaná na rodiče. Naopak jsem si jich za to 

považovala, aj za to, že prostě takhle bojovali [snaha najít jí jinou školu].“ (Vlasta) Žádná 

z pamětnic neuvedla, že by tato zkušenost změnila jejich postoj k rodičům.  

U pamětnic a pamětníků, jejichž rodiny přišly kvůli kolektivizaci o majetek, se lze 

také ptát, jakým způsobem nesli tuto majetkovou nespravedlnost. Ačkoli v pamětech hodně 

hovoří o rodině a o domově ve spojení s hospodářstvím, nevyskytuje se u nich stesk a pocit 

křivdy za zábor nemovitostí. Je možné, že právě znárodnění jim umožnilo jít vůbec studovat 

či studovat cokoli jiného než zemědělskou školu a nenést tak rodinné rolnické břemeno. 

„Otec nenamítal nic [ke studiu konzervatoře], protože nám sebrali majetek.” (Karel)  

Obecně lze z výpovědí říci, že pamětnice – ať ty vystudované nebo 

nevystudované – v sobě nenesou zášť a na situaci s posudky a na problém s přijetím nahlížejí 

s odstupem času s nadhledem. Jednalo se o určitou etapu v jejich životě, kterou 



Diplomová práce 

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Bc. Jana Eliášová 

72 
 

překonaly, a život jim nabídl další, příjemné i náročné zkušenosti – další studia, zaměstnání, 

rodinu. „[B]rala jsem to jako životní fakt. Každej má nějakou dráhu […]. Dneska a v mým 

věku je mi to už jedno, jo […]. My jsme byli vyštudovaný [ona a bratři], tak už to prostě nikdo 

zjišťovat nechtěl.“ (Vlasta) „My už jsme se k tomu po tý revoluci nevraceli, ani už jsme 

nechtěli.“ (Anežka) Nadhled a určité smíření ale u pamětnic nevede k tomu, že by zapomněly, 

ani k tomu, že by nad situací vyprchaly emoce. Nejvýrazněji se v této oblasti angažuje Hana, 

která se vrátila na základní školu, na níž v dětství chodila, jako vyučující a zároveň je členkou 

zastupitelstva v dané obci. Jako členka zastupitelstva podporuje v obci rozvoj demokratických 

symbolů – pomník pro Václava Havla, snaha navrátit na náměstí sochu Tomáše Garrigue 

Masaryka a podobně. V oblasti školství se u ní propojuje rovina osobní a profesní: „Mě by 

zajímalo, kolik dětí to bylo…to je skoro čtyřicet let, kolika dětí se to týkalo, alespoň přibližný 

počet postižených. Já jsem si představovala, že do dvou let, než půjdu do důchodu, by se ty 

školy omluvily, ale to se nestane. Jediný, co můžu dělat, je, že zvu lidi, pamětníky a ty 

vyprávějí v rámci toho příběhy bezpráví v angličtině v hodinách v rámci English Corner 

[školní časopis]. Hana ještě dodává: „Že jim není hanba, co to rozhodovali!“ Jaroslava 

konstatuje: „[J]ako ty lidi musej bejt hodně nešťastný, který to dělali, jak z pozic funkce, tak 

z přesvědčení. Dneska to chápu jinak, že jo. Dneska vim, že bylo plno lidí, který to dělali 

z přesvědčení […]. [T]akovýhle svinstva dělali. […] Nevim, ale na jednu stranu si myslim, že 

soudná ředitelka by to dělala dva roky a pak by se na to vykašlala, kdyby věděla, co musí 

dělat.” (Jaroslava) Iva své paměti zakončila: „No…co k tomu dodat, no…asi…asi 

to, že prostě v tom osmašedesátým to mělo dopadnout, jak to pak dopadlo až v tom 

devětaosmdesátým. Že mně je to líto…“ 
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3.6. Cesta ke vzdělání 

Soudruh Kroupa:  „My se toho nebojíme, né…tady máme 

dost zájemců. Tady Hloušek, Krabatý… 

Hloušek, Krabatý…“  

Hloušek, Krabatý:   „Co je?“  

Soudruh Kroupa:   „Pojďte sem! Možná i Famfula! Famfulo, 

Famfulo, pojď sem! Řekni tady soudruhu 

náměstkovi, jak ses rozmyslel s tím 

studiem.“  

Famfula:    „Ale jó, já bych šel.“  

Soudruh náměstek:  „Mně nejde ani tak o Famfulu. I když 

jsme samozřejmě rádi, Famfulo, že si 

chceš udělat ten svářečskej kurz. Ale tady 

jde spíš o tu tvoji průmyslovku, Jirko. 

Abys mohl zůstat vedoucím i v novým 

provozu, víš.“   

                   (film Marečku, podejte mi pero!) 

Všechny pamětnice včetně Karla si doplnili či průběžně během života si doplňovali vzdělání. 

Pamětníci zvolili jednak cestu oficiální – přes školské instituce, ze kterých získávali 

vysvědčení, diplomy, certifikáty a podobně, jednak se vzdělávali formou samostudia.  

Pamětnice, které na střední školu nastoupily ihned po ukončení základní školy, 

měly cestu k maturitě či výučnímu listu jednodušší v tom, že byly mladé, svobodné, staraly se 

samy o sebe a zažily v podstatě klasický středoškolský život, ve kterém se objevují veselé 

zážitky, zkoušky a opět politika, což ale pro tehdejší dobu nebylo nic neobvyklého. „A pak to 

vzdělání šlo už normálně…s politikou jsem měla problémy vždycky, i na vejšce.“ (Hana) 

„[S]ice tam byl ze začátku taky ředitel takovej rozumnej, ale jinak všechno v pohodě…jako 

snažili jsme se pařit […], nicméně já jsem nebyla premiant, tak jsem studovala jako průměr 

s trojkama se čtyrkama a prolezla a odmaturovala.“ (Vlasta) „Takže tam už to bylo [na 

střední škole] s těmi učiteli horší, tam už mě dusil můj třídní, že s takovým posudkem 

se na vejšku nedostanu.“ (Jiřina) „No, bavila…škola…škola mě…prostě dělala jsem to, jako 

že jsem musela, že jsem nic jinýho neměla, jako aby mě to vyloženě tenkrát bavilo […]. Jako 

učila jsem se, ale už jsem se nikam nehnala, takže i na tom internátě jsem měla 

zábavu, že jsem zjistila, že jsou i jiný věci než učení, takže by se dalo říct, že jsem 

opustila od svých cílů.“ (Jaroslava) „Přiznám se, že moc ne [škola ji nebavila], byla tam 

legrace […], užili jsme si spoustu zábavy, legrace a nehrálo se, říkám, kdo má co lepší […]. 

No, ale říkala jsem si, na co se učit, když budu celej život tkalcovat nebo soukat…, tak pudu 

dělat rovnou.“ (Miloslava) 
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Miloslava i Jaroslava prožívaly na střední škole velkou demotivaci a deziluzi. 

Místo středních škol s maturitou musely nastoupit na střední odborné učiliště a k tomu ještě 

na obory, o které neměly zájem. „[J]sem chtěla studovat na hotelovku, já jsem chtěla bejt 

provozní nebo recepční a já prostě když pudu do Texlenu, tak budu do Texlenu a pudu hned… 

jo… tak jako… tam jsem možná tu šanci prošvihla, to se přiznám…“ (Miloslava) 

„[R]ozhodně jsem si nemyslela, že budu dělat servírku, i když jako si myslim, že kdo by se pak 

tomu věnoval, tak moh jít dál, že jo.“ (Jaroslava) Jaroslava výuční list získala, ale ke vzdělání 

se v životě už v životě nevracela. Miloslava učební obor nedokončila, 

nastoupila do Texlenu a zůstala tak se základním vzděláním, které v životě doplňovala 

samostudiem. „[O]ficiálně, že bych šla někam do školy, to ne.” (Miloslava) Obě vyřešily 

svou – dalo by se říci – životní krizi založením vlastní rodiny. Péče o rodinu pak vyvolala jiné 

osobní potřeby, které vycházely z potřeby postarat se o rodinu. „Dělala jsem to tři roky, pak 

jsem se vdala a měla jsem kluka…už jsem se tomu nevěnovala…na rozdíl od mé sestry, která 

učení milovala […], ta všechno doháněla až po revoluci.“ (Jaroslava)  

Miloslava je jedinou pamětnicí, která skončila se základní školou. Podle 

tehdejších zákonů odchodila povinných deset let školní docházky (osm základní škola, dva 

roky následné vzdělání) a nastoupila do zaměstnání. Sama dnes tento krok 

označuje za „puberťácký šprajc“.  Miloslavu na učilišti v Texlenu zařadili mezi schopnější 

učenkyně. „Samozřejmě za mnou byli ze školy, byli za mámou v práci, pak přišli k nám domů, 

pan ředitel z toho učiliště s tou mojí mistrovou z výcviku […].“ Miloslavu přemlouvali, aby 

neodcházela, a nabízeli jí, že by v budoucnu mohla dělat mistrovou v oblasti 

tkalcování. Ale rozhodla se pro práci. „Tak jsem podepsala svoji první pracovní 

smlouvu, za dozoru maminky, protože mi ještě nebylo vosumnáct […].“ Miloslava ale v oboru 

zůstala dodnes, našla v něm zalíbení a věnuje se mu i v rámci samostudia. Hlavním důvodem 

volby samostudia je patrně kritická situace tohoto oboru nejen v Čechách, odkud zmizel 

s koncem socialistického zřízení, ale i v Evropě. „Oficiálně že bych šla někam do školy, to ne. 

Samozřejmě jsem si pak sama našla zdroje, chtěla jsem se vzdělávat, ten pokrok šel přece 

jenom dopředu.“  Miloslava se v posledních třech letech podílí na rozjezdu nové, menší 

firmy, která konkuruje italským firmám. „Tkalcujeme, tkalcujeme…vybudovali jsme 

tkalcovnu v prázdný hale od úplnýho začátku. Je to naše dítě.“ Takže ačkoli má Miloslava 

ukončenou pouze základní školu, respektive povinnou školní docházku, patří v České 

republice mezi několik málo odborníků, kteří rozumějí tkalcovskému stavu a celkově tomuto 

oboru. Jak sama říká: „Po mně už nikdo není [chybí další generace dělníků z tohoto oboru].“  
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Další pamětnice včetně Karla si doplňovali vzdělání až během zaměstnání. Podle 

školských zákonů platných v komunistické éře je zřejmé, a obecně je známo, že stát 

podporoval vzdělanost občanů, respektive dělníků a zaměstnanců, a proto fungovaly 

podnikové školy či večerní školy a školské instituce velmi úzce spolupracovaly s různými 

většími či menšími podniky v obcích. Cesta ke vzdělání byla otevřená, pokud zaměstnavatel 

studium odsouhlasil. „[T]ak nějak jsem tenkrát měla zájem, že bych začala si dělat nějakou 

školu, tak mi bylo řečeno, že ne, že mě zaměstnavatel nemůže uvolňovat.“ 

(Petra) U zaměstnavatelů se také mohlo stát, jako v případě Petry, že využili možnost 

studovat jako záminku ke vstupu do strany. „No ale při tom, když mě tam [do strany] lámali 

podruhý, tak mi říkal: ,vy jste chtěla dělat tu školu? Tak byste to měla jako stranickej úkol,ʻ 

tak to jsem si říkala ani náhodou […], vůbec mě nenapadlo, že vlastně to doporučení bych 

měla od samých komunistů […], takže by mě nějaká škola nechala klidně vyštudovat.” (Petra) 

Petra tedy zájem o studium po dvouletém kurzu těsnopisu stále měla, ale nyní 

snahu o studium vzdala a soustředila se na osobní život. „[N]o a pak jsem se vdala…a byla 

jsem na mateřský.” (Petra) 

Profesní i studijní životy jsou u většiny pamětnic propojeny 

s mateřstvím a péčí o rodinu. Studovaly školy (střední či vysoké), chodily do zaměstnání, 

staraly se o děti a domácnost. V několika případech v rodině chyběl muž – otec. Péči o rodinu 

tedy musely pamětnice zvládat samy či s pomocí původní rodiny. „Dělali jsme to doma tak, 

že jsme s mužem chodili na protisměny, abychom se střídali u dětí.“ 

(Jindřiška) „V jednadvaceti letech jsem se vdávala, narodila se mi krásná holka, zdravá, 

no a vzhledem k tomu, že jsme potřebovali peníze, tak jsem si říkala, co teďka. Žili jsme 

s maminkou, která dělala na tři směny, že jo, tak jsem si říkala, že musim něco dělat.“ (Iva) 

„Mě to bavilo, měla jsem rodinu, byla jsem samoživitelka […], v sedm jsem odešla a v sedm 

jsem přišla, studovala jsem po nocích.” (Hana) „Komplikovanější to bylo [studium VŠ], mezi 

tim se mi narodila holka, takže to byl takovej rok, jestli s tim praštit nebo nepraštit […].” 

(Jiřina) Přes komplikace, jak sjednotit chod domácnosti, pracovní oblast a studium, pamětnice 

vzdělání chtěly, respektive potřebovaly a šly si za ním.  

Pamětnice, které šly na střední školu ihned po škole základní a víceméně 

studovaly to, co chtěly, nastoupily po střední škole na vysokou školu. Toto vzdělání 

dokončily. „Já se stydim, za tenhle první diplom z týhle komunistický školy se stydim. 

Tady na dveřích mám napsáno xy [její jméno]. V životě bych si tam nenapsala to Mgr.” 

(Hana) „Pak z gymplu, to byla moje blbost, že jsem šla na kantořinu, no ale tak jsem si 
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nestěžovala. Měla jsem ráda sport, takže jsem původně vystudovala tělák – češtinu.“ 

(Anežka) Vlasta a Jiřina, které byly přijaty taktéž na střední školy ihned po základní škole, 

vystudovaly také vysoké školy. Obě je ale studovaly již jako zaměstnankyně, neboť měly 

problém se na vysokou školu dostat. Problémy s přijetím byly obdobné jako na základní škole 

– nevhodný kádrový posudek a problematické přijímací zkoušky. Pamětnice tedy využily 

možnosti zaměstnání a po čase dálkového studia. „No, nicméně jsem se nedostala…brali asi 

třicet lidí […], takže co se mnou, no já jsem chtěla do práce […]. Tak jsem šla do xx, tam byla 

zvláštní škola internátní v zámečku […]. Po roce jsem zas dělal přijímačky znova na tu vejšku, 

na tu speciální pedagogiku, to už bylo ale čtyrletý, už se talentovky nedělaly, no a byla jsem 

přijatá a nějak jsem to tam odkroutila no.“ (Vlasta) „Já jsem šla do toho družstva a po roce 

jsem nastoupila, protože mezi tím jsem dělala přijímačky. Tam ani nebyl problém, v tom 

družstvu, ten byl rád [nadřízený].” (Jiřina) 

Nyní se vraťme k pamětnicím, které studovaly střední 

školy při zaměstnání. U těchto pamětnic byl iniciátorem ke studiu právě zaměstnavatel. 

Pamětnice si vybraly obory, které souvisely s jejich pracovním zaměřením. Pamětnice měly 

již rodiny, jiné starosti a samy od sebe by patrně studovat nešly. Školy byly 

víkendové či večerní a v některých případech dojížděli školitelé do podniků. „No a vedení 

chtělo, abychom všichni byli vzdělaní v tom oboru, tak nám zajistili, že budeme chodit do 

školy, že si uděláme tedy, že si uděláme výuční list na vošetřovatelku.“ (Iva) „No a zjistili 

[kádrové oddělení], že leckdo dělá práci vysokoškoláka a není vysokoškolák, takže jestli je 

ještě v nějakým tom věku, takže musí začít studovat. No, a pokud jsou tam lidi jako 

já, že nemají maturitu, tak musejí zahájit studium […], že musím zahájit studium na škole 

příslušného směru, takže jsem si jako vůbec nemohla vybrat.“ (Petra) „On mě zavolal 

náměstek, že jako si musím doplnit vzdělání. Po mně si to vyžádal podnik […]. Byla to střední 

ekonomická škola večerní.“ (Anna) Pro pamětnice tedy bylo důležité vzdělání mít, aby si 

udržely zaměstnání či aby mohly jít vykonávat jiné povolání. „No, to víte, já už jsem jako už 

moc, ne že nebyla nadšená […], že bych byla nadšená, tak to se nedá říct…nejdřív, že bylo 

hlavně, abych to měla, ten papír v ruce, jak se říká, abych měla ten papír v ruce, abych mohla 

dělat tu funkci, že.“ (Anna) „To mě vlastně v práci do toho natáhli, já už bych to bejvala 

nezačala sama od sebe.“ (Petra) „Mám několik papírů, když jsem dělala na poště, pak 

prodavačku…výuční list to asi je, ale při práci […]. Když jsem šla prodávat do xx, musela 

jsem si dělat výuční list…jsou to výuční listy, ale takový, že jsem jezdila jednou týdně do školy 

a zkoušky tam byly.“ (Jindřiška)  
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U Jindřišky je zajímavé, že výuční listy nebere jako relevantní 

vzdělání ke vzdělání středoškolskému. Je přesvědčena, že má pouze základní školu a jiné 

kvalitní vzdělání přes školskou instituci nedostala. Obvykle si doplňovala vzdělání 

v okamžiku, kdy nastoupila do nové práce. Tedy její nová práce ji podpořila či přinutila 

k tomu, aby si doplnila kvalifikací. „Dělala jsem doručovatelku, pak jsem přešla 

k přepážce a musela si dodělávat kurzy. [...] Když jsem šla prodávat do xx, musela jsem si 

udělat výuční list. […] No a potom, když jsem dělala vedoucí, musela jsem mít minimum, 

pedagogický minimum a bylo to vlastně, že můžu mít pod sebou učně.” Naopak v případě Ivy, 

která si v JZD postupně doplnila učební a středoškolské vzdělání, hrálo vzdělávání se během 

pracovní kariéry velkou roli. Uvědomovala si to, za vzděláním dobrovolně šla a považuje své 

studium při práci za rovnocenné k jakémukoli jinému (dennímu) vzdělání. Nejprve si 

ještě v mladším věku dodělala maturitu. „No, a když jsme dělali závěrečky, tak ten učitel mi 

říká: ,prosím vás, ale dyk vy máte na víc, než abyste teda byla tady?ʻ No tak jako…co mám 

dělat. Tak říkal: ,Tak si udělejte školu střední.ʽ Takže mě navrtal a šla jsem teda, přihlásila 

jsem se do xx na střední zemědělskou technickou školu, kde mě teda přijmuli, já jsem si tam 

udělala maturitu a posléze jsem teda dělala jako zootechnika.“ (Iva) V padesáti letech, opět 

aby mohla pracovat tam, kde chtěla, vystudovala bakalářský stupeň vysoké školy. 

„Napodruhý jsem se dostala, bohužel neotevírali učitelskej obor, ale studii sociálně 

patologických jevů, primární prevence, že jo…a tyhlety věci, takže jsem se 

přihlásila a úspěšně jsem teda v padesáti letech přesně dokončila studium na vysoký škole.“ 

(Iva) Ivě tedy vzdělání dopomáhalo k lepšímu zaměstnání. Z několika pamětnic se tak staly 

celoživotní studentky. Petra zvažovala, že by po střední škole zkusila i vysokou školu, ale při 

zaměstnání a rodině to neviděla jako reálnou cestu. [P]ak mě napadalo, že jsem mohla po tý 

ekonomce jít to zkusit na VŠE, třeba rok dva a pak toho nechat, ale jako vědět, že jsem to… no 

ale to už nějak jako no, nevyšlo.“ Celoživotním studentkou se stala také Hana, která působila 

a vždycky chtěla působit ve školství. „Já jsem studovala pořád. Nejdřív pětileté 

studium na UK Praha, pak tříleté studium angličtiny pro základní školy, jednoroční studium 

Brno pro střední školy, pak jsem si střihla školský management […]. Mě to bavilo. Bavila mě 

moje práce, já jsem toho moc jinýho nestihla.“   

I Karel se stal celoživotním studentem a díky tomu měl i velmi rozmanitý život. 

Z pamětí Karla je zřejmé, že v sobě vždy touhu po vzdělání měl. Ke studiu ho však přiměla 

zejména ekonomická situace jeho nové rodiny. Byl si vědom, že potřebuje zabezpečit rodinu. 

Takže oproti ženám – pamětnicím, které spíše řešily, jak zvládnout péči o domácnost, 
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zaměstnání a studia, Karel řešil, jak rodinu uživit. A byl si vědom, že jako dělník se 

základním vzděláním (neboť měl nedokončené zemědělské vzdělání, poté nebyl přijat na 

konzervatoř), to bude mít jeho rodina velmi složité. „Rodiče mé manželky nám umožnili žít 

s nimi v bytě dva plus jedna…, kde jsme bydleli společně dvanáct let s postupně rozšiřující se 

rodinou…o dceru xy a syna xy.“ Díky pětileté dělnické praxi v autodílnách získal Karel po 

absolvování závěrečných zkoušek výuční list na automechanika. Karel se opět po několika 

letech setkal s problémem nepřijetí na střední školu s maturitou z politických 

důvodů. „K rozšíření kvalifikace jsem požádal KSČ a vedení podniku o souhlas k dálkovému 

studiu průmyslové školy strojní, který mi nebyl dán.“ Karel se přesto rozhodl zkusit 

se do školy dostat. Díky zpožděnému vlaku přijel do Prahy na přijímací zkoušky pozdě, nikdo 

ho příliš nekontroloval a přijímací řízení udělal. Do školy tedy nastoupil bez uvědomění 

zaměstnavatele a dojížděl do ní utajovaně ve dnech své dovolené. Karel je již starší 

muž a hůře se mu hovoří. Ale kdysi své paměti na mládí, studia a zaměstnání sepsal a z těchto 

pamětí nyní cituji: „V roce 1963 jsem dokončil průmyslovou školu s maturitou a po třech 

letech vykonal zkoušku elektromechanika a získal další výuční list. Poté jsem absolvoval 

večerně i dálkově kurzy opravňující mne k výkonu revizí technických zařízení a učitele 

autoškoly všech stupňů.“
135

 Karel chtěl studovat i vysokou školu, ale ta mu byla opakovaně 

zamítnuta opět údajně z politických důvodů. Vzdělání si tedy ještě doplnil při dálkovém 

studiu na Institutu pro dopravu v Loučeni a zaměřil se i na programování – „V roce 1977 jsem 

absolvoval večerní kurz programátorů v Tesle a v roce 1978 programátorský kurz 

minipočítačů u firmy Metronex v Polsku.“
136

 Karel se tedy vzdělával velmi intenzivně, 

nejintenzivněji ze všech mých pamětníků. Veškeré vzdělání mu pomáhalo k získávání 

odbornosti a k možnosti získávat lépe placenou práci, díky které mohl uživit rodinu a postavit 

rodinný dům na splátky. Přesto je přesvědčen o tom, že kdyby mohl jako mladý vystudovat 

konzervatoř, stal by se nejspíše hudebníkem. 
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3.7. Pamětnice a svět práce 

Zaměstnankyně:  „Dobrý den, pane inženýre.“ 

Sekretářka: „Á, soudruh ředitel už na Vás čeká.“ 

Soudruh ředitel:  „Já přece nenechám nějakýho politickýho 

dobrodruha v tak zodpovědný funkci. To ani 

náhodou. Tady máš pěkně na vybranou. Zítra ráno 

na jeden z těch fleků narukuješ.“ 

Zaměstnanec:  „Teda něco takovýho se opravdu může stát jenom 

u nás.“   

         (film Báječná léta pod psa) 

Svět práce byl v Československu v letech 1948–1989 řízen podle plánů hospodářského 

rozvoje země. Problematikou zákoníku práce se podrobněji nechci zabývat. Přesto zde uvedu 

několik politických kroků, které přispívaly k odstranění osobní svobody občanů 

v pracovněprávních vztazích.
137

 

Ústavy z roku 1948 a 1960 zakotvily pracovní povinnost občanů. Každý občan 

byl povinen pracovat podle svých schopností a zároveň byl povinen svou prací přispívat 

k prospěchu celku. Ústava z roku 1960 zároveň deklarovala právo na práci pro každého 

občana. Řada pracovněprávních kroků, které platily po roce 1948, měly své kořeny již 

v předúnorové politice. Důvodem byla poválečná situace a nedostatek pracovních sil. Z této 

doby až do roku 1975 tak fungovala i občanská pracovní povinnost. To znamenalo, že národní 

výbory mohly vyzvat občany k mimořádným pracím, které nesnesly 

odkladu. To zažila a uvedla například pamětnice Jindřiška, když byla 

odvolána ze školy, aby šla pomoct na pole do obce při sběru řepy.  

Od mnoha nařízení bylo koncem 50. let upuštěno, avšak s normalizační politikou 

se k nim vláda opět navrátila. Takřka po celou nadvládu komunistické strany proto platilo 

centrální rozmisťování pracovních sil, tj. rozmisťování absolventů vysokých škol, odborných 

pracovníků či absolventů učilišť. Do roku 1991 také platila kontrola okresních národních 

výborů nad náborem pracovníků. Upravený zákoník práce z roku 1969 umožňoval podání 

výpovědi ze strany zaměstnavatele, pokud pracovník „nesplňuje požadavky na tuto práci 

kladené, zejména narušil-li svou činností socialistický společenský řád a nemá proto důvěru 

potřebnou k zastávání dosavadní funkce nebo svého dosavadního pracovního místa, anebo 

                                                           
137

 HAVELKOVÁ, Barbora. Pracovní právo. In: BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. 

Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2009. s. 478-512.  

 



Diplomová práce 

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Bc. Jana Eliášová 

80 
 

vykazuje-li bez viny organizace neuspokojivé pracovní výsledky.“
138

 Pokud občan porušoval 

zaměstnaneckou politiku například tím, že se vyhýbal práci či si vydělával nelegálním 

způsobem nebo svou prací nepřispíval k budování státu, vystavoval se v 50. letech táborům 

nucených prací, později správním a trestním sankcím. Od roku 1956 vstoupil do trestního 

zákona trestný čin příživnictví, který platil až do roku 1990, při jehož prokázání hrozil 

odsouzenému trest odnětí svobody na jeden rok i více let, peněžitý trest či propadnutí věci, 

která byla získána nekalým způsobem.  

Pamětnice, které vystudovaly vysoké školy, našly uplatnění v oboru, který 

souvisel s jejich vzděláním a který je zajímal. U těchto oborů zůstaly pamětnice – 

vysokoškolačky dodnes. S hledáním zaměstnání neměly nikdy potíže. Občas se v jejich 

profesním životě objevil nějaký problém, ale dalo by se říci, že to byly běžné problémy, se 

kterými se člověk během profesního života setkává (mimo politického tlaku, který zažívaly). 

„Po revoluci, to jsem byla těhotná, doma jsem byla, pak jsem se vrátila, pak změna režimu 

v podstatě, pak ředitelka, která taky pěknej ten…nebudu se vyjadřovat, takže tam jsem 

odtamtaď v podstatě musela odejít ze zdravotních důvodů, jinak bych se z toho zcvokla.“ 

(Vlasta) „Po škole jsem nastoupila do družstva, zemědělskýho v xx. Nastoupila jsem 

tam po maturitě s tím, že mi rovnou řekli, že na vysokou mě nevemou [na střední škole]. Je 

teda fakt, že se tam [v družstvu] sešli hrozně fajn lidi. A tam jsem vystudovala VŠ. V tom 

zemědělství se hodně soustřeďovalo takhle vyhozených po tom šedesátým 

osmým. To zemědělství si žilo takovej svůj vlastní život, který tou strašnou politikou nebyl tak 

ovlivněnej.“ (Jiřina)  

U Hany, pamětnice z mlynářské rodiny, byla situace specifická 

v tom, že nastoupila na základní školu, kterou vychodila. Stala se podřízenou té ředitelce, 

která podle jejich pamětí dělala největší potíže žákům kvůli nevhodnému kádrovému profilu, 

tedy i Haně. A Haně podle jejich vzpomínek dělala nadále problémy. Respektive problémy si 

dělaly obě navzájem. „[N]emohla jsem učit dějepis, nesměla jsem dělat Masaryka, musela 

jsem dělat Marxismus-Leninismus, takže jsem to pak řešila odchodem na mateřskou, po roce 

pláče tady ve škole. No a pak to skončilo tím, že byla revoluce a já se dostala na místo 

zástupce ředitele a byla jsem spokojená.“ Hana tedy problémy s politikou v zaměstnání 

vyřešila mateřstvím. Je zajímavé, že Hana, ačkoli věděla, že na základní škole působí tam 

samá ředitelka, která tam „nechvalně“ působila za jejího dětství, do této školy chtěla 
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nastoupit. Sama ale situaci vidí jinak. „Já jsem vůbec neuvažovala, že bych sem nešla. Já jsem 

dostala místa dvě [tehdejší umístěnky vysokoškoláků] – město xx a tady v xx… Mně se sem 

šlo dobře, já jsem přece nic neprovedla. Mně vůbec nedocházelo, že se ke mně budou chovat 

špatně. Já jsem si myslela, že ta doba je dávno pryč a že sem jdu jako kolegyně k paní 

ředitelce.“  

Lze říci, že pamětnice – vysokoškolačky měly vcelku standardní a podle jejich 

slov pěkný profesní život, který Haně, Anežce a Jiřině 

umožnil i vycestovávat do zahraničí. A v případě Hany, Anežky a Vlasty měly pamětnice 

díky učitelské profesi možnost pedagogicky působit na žákyně a žáky a předávat jim vlastní 

hodnoty. U Hany je nejvíce vidět, že se snaží své žáky vést tak, aby nebyly zapomenuty činy 

z doby komunistické nadvlády, a předává jim i symboly demokracie v anglické 

konverzaci a v již zmíněném školním časopis English Corner.  

Ani u většiny pamětnic, které měly zkomplikovanou možnost vystudování střední 

školy, se nedá říci, že by měly potíže sehnat si zaměstnání. Miloslava pracovala 

v Texlenu i bez vyučení. Využila možnosti tehdejšího systému. „[T]a fabrika vám ten byt 

nabídne. Tenkrát v tom nebyl žádnej problém. Oni se přetahovali o ty mladý. Bylo málo lidí 

na práci, tehdy pracovali všichni.“  U této profese, jak již bylo v práci zmíněno, zůstala 

Miloslava dodnes. Petra s Annou pracovaly nejprve jako brigádnice. Petra na brigádu 

nastoupila, dalo by se říci dobrovolně ihned po základní škole, když docházela na dvouletý 

kurz do Státního těsnopisného ústavu. Zaměření podniku jí vyhovovalo. „No, a pak jsem teda 

vyšla školu, začala jsem jezdit do Prahy […], no a šla 

jsem na brigádu do Technoexportu, že jo. Tam mě natáhla ta jedna známá z těsnopisného 

ústavu.”  Díky tomu, že docházela na kurz psaní na stroji a ihned se dostala do kanceláře 

k počítačům, zůstala pracovat v oblasti administrativy až do důchodu. V případě Anny nebyl 

nástup na brigádu až tak dobrovolný. Sama by možná volila nejraději jako 

alternativu ke studiu střední školy oblast administrativy, ale jak sama řekla: „[P]ro mě byla 

škola nebo ouřad, jít do úřadu pracovat, tabu. […] Já jsem mohla jít jenom na lesní brigádu, 

na zemědělskou brigádu, anebo víte takový, kde to bylo jenom jako, já nevim, na čtrnáct na tři 

neděle.“ Anna měla problém najít si trvalé místo. 

Jak již bylo uvedeno, okresní národní výbory úzce spolupracovaly v oblasti 

zaměstnanosti s podniky. Podle vzpomínek některých pamětnic potřebovali budoucí 

zaměstnanci pro podnik potvrzení z národních výborů, případně si ho podniky zajišťovaly 

samy. Tento administrativní krok si nepamatují všechny pamětnice a je možné, že ne vždy byl 
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tento krok povinný. Úřady, respektive úředníci na národních výborech ale měli tímto krokem 

možnost vcelku drsného způsobu perzekuce občanů, což zažili Karel, Anna a Jindřiška. 

„Protože jako vždycky jste potřebovala z toho obecního úřadu potvrzení, jo. Národní výbor to 

byl dřív, no.“ (Anna) Perzekuce probíhala tím způsobem, že úředníci nepotvrzovali 

pamětníkům dokumenty, které umožňovaly pamětníkům v podnicích nastoupit. Případně sám 

národní výbor do podniku zaslal požadavek s okamžitým propuštěním. Podniky obvykle 

uposlechly nařízení národních výborů, neboť se místní ředitelé většinou báli problémů. „Ani 

na státnim statku mi ji nedali. Oni mi ji teda vždycky dali. Kamkoli jsem došla, tak oni mi dali 

papír, že mě přijmou, ale já jsem musela mít štepl od pracovního úřadu a on, ten člověk, mě 

vždycky vyhodil. To si pamatuju jeho jméno. Byl to pan xx.“ (Jindřiška) „[J]á jsem se jako 

vdala, to bylo 1961, no a oni se zase, národní výbor dozvěděl, tak poslali sem, že nesmí mě 

jako zaměstnat.“ (Anna) Pamětníci tak obešli několik podniků a nikde nebyli přijati. Byli tedy 

na brigádách. Anna žila na brigádách skoro devět let. V horším případě byli pamětníci zcela 

bez práce. Nezaměstnaným ale hrozilo trestné stíhání pro příživnictví. Dostali se 

tedy do spirály, ze které se jen těžko mohl člověk dostat. Mnohdy byli na pokraji svých 

sil. A to vše prožívali jako velice mladí, lehce přes patnáct let staří, bez jakýchkoli zkušeností 

ze světa práce. „Šla jsem si hledat práci, šla jsem na takzvanej pracovní úřad do xx a tam mi 

řekl, že mi žádnou práci nedají […]. No a jednou mi teda řekl, když už jsem se tam 

rozbrečela, že nemám na jídlo, tak mi řekl: ,Tak chcípni, tak chcípni, ty neřáde kulacká!ʻ“ 

(Jindřiška) „Když jsem tam přišel, nastoupil, tak mi řekli, že mě nemůžou vzít, protože nejsem 

v KSČ a nemám dobrý posudek. Takhle mě vyhodili asi pětkrát. Takže mě vždycky vodmítli.“ 

(Karel) Nakonec se ale i těmto pracovně perzekuovaným pamětníkům podařilo najít trvalou 

práci. Ženy to hodně přičítají vyšší moci – štěstí, osudu, božským silám. „Tady teda musim 

říct, jak velice nás ochraňovala Panna Maria.“ (Jindřiška) „No, nakonec, jak se říká, jestli je 

to osud. […] No, to bylo štěstí. Já nevím, jestli…no měla jsem štěstí, měla jsem velký 

štěstí, že ona mě tam přijmula.“ (Anna) Karel si je vědom, že zaměstnání získal jen díky 

protekci a známým. „Až potom teda tatínek, znal se s jedním pánem, kterej vedl autodílnu, no 

a on mu říkal, jako že bych potřeboval bejt zaměstnanej.“ Svou roli 

sehrálo i to, že zaměstnání bylo vzdálené od jejich původního domova. Nejednalo se 

vždy o jiný kraj, ale jistě šlo o jiný okres. Annu i Jindřišku zaměstnali lidé, kteří – z ne úplně 

jasných důvodů – se nezajímali o jejich kádrový profil a navíc z obecních výborů již také nic 

nepřišlo. Jindřišce pomohla úřednice z úřadu práce, která vyslechla její kritickou 

situaci i svého kolegu, počkala, až bude mít kolega dovolenou a Jindřišce sehnala práci 
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až ve Zruči nad Sázavou ve výrobě obuvi. Začátky nebyly lehké, ale Jindřišce to otevřelo 

nové možnosti. „Tak mě takhle uklidila [úřednice z úřadu práce]. […] No a já se styděla před 

těma holkama, protože já měla na sobě to, co jsem nosila ve dvanácti letech, no chodila jsem 

nemožně voblíčená…půjčovaly jsme si navzájem. […]. Docela brzy jsem si zvykla, ta práce 

mě nějak nebavila, ale konečně jsem si vydělala a mezi holkama bylo veselo.“ Karel díky 

pomoci známého jeho otce započal také pracovní kariéru. „[Z]ačal jsem tam dělat 

automechanika, elektromechanika, soustružníka, takže tohleto jsem tam zvládal. Byl jsem 

uznanej jako výbornej svářeč. V xx byly [motocyklové] závody ZZ, takže vždycky přišli, aby to 

někdo opravil [rozbitý stroj na závodišti]. Říkali: ,Je tu nějakej Karel, výbornej svářeč.ʻ Pak 

začali tvrdit, že musim přestoupit do dopravního podniku města xx a dalo by se říct, tam jsem 

byl zaměstnanej až do důchodu.“ Karel v podniku postupoval díky šikovnosti i díky vzdělání 

k odbornější a lépe placené práci. Anna trvalou práci našla v Praze, na druhé straně republiky 

od svého domova. „No a takhle jsem bloudila po té Praze. […] No a tam byla velká budova 

Ředitelství xyz. No a já jsem šla kolem, no a tam byl takový inzerát v okně, že přijmou 

mzdovou účetní. No a víte, já jsem dostala takovou odvahu, že mě jako bavily cifry, ale nikdy 

jsem tu práci nedělala, že. Neměla jsem jako pojem […]. No a představte si, já jsem tam šla, 

tam byla, to byla velká soudružka […], představte si, že ona ani nechtěla po mně to potvrzení. 

[…] Víte, ty začátky, že nebyly lehký. […] No ale tak jsem se tam vypracovala, že. Pak jsem se 

dostala do finanční účtárny a pak jsem dělala hlavní pokladnu, takže já jsem tam byla třicet 

pět roků.“ Anna v tomto zaměstnání zůstala až do důchodu a národní výbor už se 

neozval. Je možné, že jí k nalezení práce pomohlo přestěhování se do Prahy, kde se 

vdala a změnila si jméno. 

Většina pamětnic včetně Karla potkali díky nutnému přestěhování za prací či 

nucenému zaměstnání budoucího manžela a manželku. V takových případech jsou pamětníci 

rádi, že jejich životní osud byl právě takový. „Tam [v oblasti, kde byla na brigádě] byl manžel 

hraničář a tam já jsem se právě seznámila jako s manželem.“ (Anna) „[M]uže jsem poznala 

v hospodě…já jsem se vyučila a v tý vrstvě se točil můj život, moje zábava a všechno.“ 

(Jaroslava) „Ale na druhou stranu nelituju, nelituju de facto toho, protože bych třeba zase 

nepotkala toho chlapa, kterého mám dneska, protože bych koukala asi trošičku někam jinam.“ 

(Iva)  

Obecně lze říci, že kdo chtěl změnit svou profesní situaci, tomu se to, ačkoli velmi 

náročnou cestou neustálého sebevzdělávání, podařilo. Příkladem je již zmíněný Karel, 

ale i Iva, která se po čase z JZD dostala do školství jako administrativní podpora, ale 
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s revolucí začala i vyučovat, až se nakonec, ač v důchodovém věku, dočkala práce 

učitelky na prvním stupni. Byla to sice cesta dlouhá, ale o to více si práci s dětmi užívá. 

„No, a v současný době, teda již coby důchodkyně, dá se říci, pracuji tedy, 

pracuji na Základní škole v xx a jako splnil se mi můj celoživnotní sen…“ Jaroslava 

s Jindřiškou prostřídaly několik zaměstnání. Důvod k odchodu ze zaměstnání byl ale obvykle 

na straně zaměstnavatele – revoluce, rušení podniku a podobně. Vždy se ale držely oboru – 

Jaroslava v oblasti gastronomie, Jindřiška v oblasti prodeje.   

Nikdo neuvedl, že by se o zaměstnání bál či by o něj přišel. Kromě Jaroslavy, 

která je vlivem vážné nemoci v plném invalidním důchodu, všichni pracovali do důchodového 

věku či stále pracují. Jediná Petra si výrazněji stěžovala na platové podmínky.“[Ú]spěch je 

ten, že jsem se o tu práci nemusela nikdy bát, že jsem tam vždycky měla tolik práce a taková 

práce a tak placená, že jsem se nemusela nikdy bát. Byla jsem taková ta laciná, spolehlivá 

pracovní síla.“ Petra i Anna se pohybovaly v oblasti zodpovědné administrativní práce. Obě 

proto shodně dodávají. „Ovlivnilo mě to asi i v tom, že jsem se snažila v tý práci, 

dělat tu práci tak, aby nikdo o mně nemohl říct, že jsem úplně hloupá, když nemám ani střední 

školu, takže se mnou nechce ani nic dělat. Nebo tý tu práci nedávejte, ona to nezvládne. Tak 

to jsem se jako snažila, zatímco některejm mejm kolegyním tohle bylo úplně jedno, tak jako já 

jsem nikdy nechtěla, aby řekli, že tohle je ten důvod, že se mnou nechce nikdo pracovat, 

že na to nestačím. Tak to ne teda, takže jsem se jako dost snažila.“ (Petra) „Já jsem, já, když 

si na to vzpomenu, tak to kolikrát si říkám, že opravdu jsem měla veliký štěstí, že jsem se jako 

dostala mezi ty lidi. A že jsem byla oblíbená, a že svojí pílí jsem to zvládla.“ (Anna)  
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4. Závěr  
Předkládaná diplomová práce na téma Politika KSČ a ovlivňování přechodu žáka ze základní 

školy na školu střední očima pamětnic se zabývá problematikou, která zatím nebyla v našem 

prostředí podrobněji zpracována. Proto jedním z mých cílů bylo toto téma vůbec otevřít. 

Jednak jsem chtěla poukázat na politiku KSČ, která měla na školství v letech 1948–1989 vliv, 

především jsem však chtěla zaznamenat paměti jedinců, kteří přímo prožili 

znemožnění či zkomplikovaní studia na střední škole. 

Při studiu školské politiky KSČ jsem se zaměřila na problematiku 

základního a středního školství. Vycházela jsem z odborných studií, školských zákonů, 

Věstníku ministerstva školství a archivovaných dokumentů. Školství bylo pro komunistickou 

stranu velmi důležitým politicko-hospodářským tématem. Vzdělání občanů mělo 

vliv na hospodářský vývoj státu. Vzdělání se však zároveň stalo nástrojem, kterým mohla 

strana ovlivňovat životy jednotlivých občanů. Podle vcelku častých změn školských zákonů je 

zřejmé, že se strana neustále snažila zdokonalovat školský systém. Po druhé světové válce 

rostla síť středních škol a postupně se zvyšoval počet středoškolsky i vysokoškolsky 

vzdělaných občanů. KSČ se také snažila občany zbavit „prozápadního“ 

myšlení a naopak se snažila jim vštípit to prosovětské. Strana se také 

snažila, aby se ke vzdělání dostali zejména jedinci, kteří pocházeli z dělnických 

rodin, a naopak aby jedinci z buržoazních či reakcionářských rodin měli cestu ke vzdělání 

komplikovanější. Lze tedy hovořit o určitém typu afirmativní akce a o diskriminaci některých 

sociálních skupin. Jak tato diskriminace probíhala v rámci vysokoškolského studia, je vcelku 

badatelsky zpracované, ovšem středoškolské a základní školství nikoliv. Snažila jsem se proto 

v archivovaných dokumentech dohledat zápisy z jednání, rozhodnutí či směrnice, které by 

lépe objasnily, jak tehdejší politika zasahovala do přechodu žákyň a žáků ze základních škol 

na školy střední.  

Současné zákony neumožňují nahlížet do archivovaných dokumentů škol. 

Domnívám se, že v archiváliích jako jsou zápisy z porad vedení, zápisy z pedagogických rad 

či dokumenty k přijímacímu řízení by bylo možné alespoň nějaké informace dohledat. 

Z důvodu ochrany osobních údajů však není možné tyto dokumenty poskytovat. Proto jsem 

byla nucena vybrat si archiválie, které jsou dostupné a které by mohly nabídnout požadované 

informace. V takovém případě nastala komplikace v tom, jaké archiválie si z velkého 
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množství zvolit. Zvolila jsem proto jednak vybrané archiválie ÚV KSČ a také archiválie 

z vybraných okresů a pod nimi přilehajících obcí a jejich národních výborů. Jsem si vědoma, 

že můj výběr nebyl vyčerpávající. Naopak. Vím, že jsem prostudovala pouze zlomek 

dokumentů, avšak prozkoumat všechny dokumenty není v silách jedné diplomové práce. Je to 

spíše na větší výzkumný projekt. Dalším problémem je také dostupnost archiválií. Některé 

procházejí digitalizací či nejsou zpracované pro badatelskou činnost.  

Z několika málo dokumentů se mi podařilo zjistit, že ÚV KSČ si nechával v rámci 

své ideologické komise a úzké spolupráce s dalšími orgány (jako například Státní plánovací 

komise) vytvářet analýzy a plány středoškolského vzdělání na dlouhé roky dopředu, například 

i na dvacet let. Tyto analýzy se opíraly zejména o rozvoj hospodářství státu a opíraly 

se i o situaci ve školství jak v zemích takzvaného socialistického bloku, tak i v západních 

zemích. Analýzy doporučovaly jednak celkovou regulaci počtu studentů nejen středních škol 

s maturitou, ale také regulaci studentů v určitých oborech. Ministerstvo školství návrhy 

zákonů či vyhlášek projednávalo právě s ÚV KSČ a poté procházely hlasovacím systémem. 

Návrhy vládních nařízení a vyhlášek také zohledňovaly specifika jednotlivých krajů či okresů. 

Podle toho také byly upravovány a kraje či okresy jako takové pak nesly 

zodpovědnost za jejich plnění.  

Ve Věstnících ministerstva školství jsou k dohledání směrnice k přijímacím 

řízením na střední školy. Zajímavé je, že se směrnice neobjevují u každého školního roku. 

Vyskytují se nepravidelně. Směrnice, které byly ve věstnících dostupné, jsou si vcelku 

obsahově velmi podobné. Ve všech se objevuje při přijímání žáků na střední školy jednak 

hledisko hospodářské, jednak hledisko politické, čímž mám na mysli, že školy měly povinnost 

zohledňovat zejména třídní původ žáků a vztah rodin k režimu. Tuto povinnost školám 

napomáhaly plnit výbory na obecní, okresní a krajské úrovni a další organizace jako například 

Pionýr. Tyto organizace sledovaly rodiny a informovaly školy, respektive ředitelství škol. 

Předávaly jim takzvané kádrové posudky, které mnohdy putovaly i z podniků, kde pracovali 

rodiče žákyň a žáků. V rámci přijímacího řízení na střední školy fungovaly na obou stupních 

škol rozmisťovací komise, které jednotlivé přihlášky projednávaly. Jedno síto tedy probíhalo 

na základní škole, druhé síto pak probíhalo na škole střední. Rozmisťovací 

komise na základních školách měly za úkol projednávat takzvaná doporučení či nedoporučení 

ke studiu a o svém rozhodnutí měly informovat žáka i rodiče. Ředitelství školy poté 

informovalo na národních výborech jejich školské a kulturní komise o rozmístění 
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mládeže na své škole. V zápisech z těchto schůzí příliš nenajdeme odůvodnění stanoviska 

rozmisťovacích komisí, ale jedním z důvodů byl bezesporu rodinný původ.  

Na základě těchto prostudovaných dokumentů lze říci, že hledisko 

hospodářské a politické v případě přijímání žákyň a žáků na střední školy podle dostupných 

dokumentů mělo vliv na přijímací řízení. Určité kvóty s počty žáků na jednotlivé stupně 

škol i obory se podle rozvoje hospodářství ustanovovaly, avšak mně se podařilo dohledat 

pouze návrhy v rámci ÚV KSČ a poté pouze v náznacích v určitých zápisech z porad v rámci 

národních výborů. Kádrový profil žáka, respektive jeho rodinný původ a vztah rodiny 

k režimu byl pro jeho studium velmi důležitým kritériem. Nemohu však potvrdit, že toto 

kritérium hrálo určující roli po celou dobu komunistické nadvlády.  

V této oblasti je mnoho prostoru pro další bádání. Jistě by bylo dobré prostudovat 

další archiválie v rámci ÚV KSČ, ministerstva školství, vybraných národních 

výborů a archivy vybraných škol, aby bylo možné učinit přesnější závěry. Zde prostudované 

dokumenty nám sice poodkrývají, jak mechanismus mohl fungovat a zřejmě fungoval, 

nemůžeme to však tvrdit s jistotou. Na to bychom potřebovali větší množství dokumentů, 

které by v podstatě reflektovaly každý rok období komunistické nadvlády, a ne pouze vybrané 

roky, jako je to v případě této práce. Přesto se domnívám, že i malé množství, které je zde 

uvedené, sice práci neulehčuje, ale alespoň trochu přispívá k uvedení do problému a nabízí 

možnost dalšího bádání.  

Nyní se budu věnovat příběhům vybraných pamětnic, které jsem získala metodou 

orální historie. Z patnácti oslovených pamětníků a pamětnic (dále pamětníci) se mi podařilo 

realizovat rozhovory s deseti ženami a s jedním mužem. Snažila jsem se zjistit, jak pamětníci 

celou situaci vnímají, jaký vliv měla tato zkušenost na jejich následující život, 

respektive na jejich volbu povolání, na uchycení se ve světě pracujících, na kariérní 

postup a na jejich socioekonomické postavení. Jejich výpovědi jsem analyzovala pomocí 

otevřeného kódování a interpretaci jsem rozdělila do sedmi kapitol. Kapitoly 

pojednávají o vztahu pamětníků ke škole jako k instituci a ke vzdělání jako hodnotě, o jejich 

volbě střední školy a průběhu přijímacího řízení, o problému nepřijetí na střední 

školu či nedodání doporučení ze strany základní školy, o řešení situace v rámci 

rodiny, o rodinném původu, o pocitech pamětníků a vztazích mezi spolužáky, o cestě ke 

vzdělání a uchycení se ve světě pracujících. Kapitoly mě měly dovést k tomu, abych byla 

schopna odpovědět na základní výzkumné otázky, tedy: Vnímali dotčené osoby situaci 

nespravedlivě? Cítily se oproti spolužákům podvedené a bezradné? Našly si jakékoli 
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zaměstnání nebo se držely toho, co si přály v životě dělat, a snažily se toho docílit? Byl jim 

zákaz ke studiu dobře vysvětlen ze strany školy i rodičů? Jaký byl důvod zákazu studovat? 

Odrazila se skutečnost, že nemohly studovat, na jejich socioekonomickém postavení?  

V následujících dvou odstavcích shrnu, jak pamětníci vnímají zkušenost 

s ovlivněním či zákazem studia. Zaměřím se tedy na jejich pocity a pokusím se odpovědět, 

zda se cítili nespravedlivě, podvedeně či bezradně. Pamětníci v pubescentním věku, kdy 

jedinec z pohledu psychologie klade důraz na spravedlnost a dodržování pravidel, prožili 

poměrně náročné ukončování základní školy. Museli řešit, že na školy, které si zvolili, se 

nemůžou hlásit či nebyli přijati, že si musí zvolit jiný, pro mnohé do té doby nemyslitelný 

obor nebo že musí neplánovaně nastoupit do školy v jiném městě či rovnou do zaměstnání. 

Tato zkušenost se stala součástí jejich životů a většinu z nich ovlivnila v jejich 

myšlení a jednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o životní etapu, jež se v životech pamětníků 

stala již vcelku dávno, a mezi tím většina z nich vystudovala, založili rodiny, 

pracovali a v mnoha případech nastoupili do starobního důchodu, dalo by se 

říci, že problematický přechod na střední školu nevnímají bolestně a s velkými emocemi. 

Z rozhovorů s pamětníky a z jejich přístupu k životu lze říci, že jsou s touto zkušeností i díky 

bohatým a zajímavým životním zkušenostem smíření. „Jako v těch sedmdesátejch letech do 

toho zemědělství se navalila, tím že to všude jako povyhazovali, jako velká hromada ale jako 

šikovnejch mozků, jo. […] Jako oni je všude někde vyrazili a končili v těch družstvech […] 

Řídil to bezvadnej chlap […] Jako bylo to těžký […], ale jak říkám v tom zemědělství tam se 

člověk k těmhle věcem… nikdo nesměl vyjet na Západ […], ale a všichni jsme si vyjeli na 

Západ, všude nás dostal [nadřízený v družstvu].“ (Jiřina) „No a tak jsme tam začali chodit 

[do školy], no a to bylo v září osmdesát devět, pak přišel listopad osmdesát devět, takže to 

bylo všecko jinak, přestaly platit ty učebnice, no a začali jsme se učit jako nově, novou 

ekonomii, podvojný účetnictví, no a to učebnice nebyly, tak nám to všechno diktovali 

z nějakejch vysokoškolskejch skript, no a bylo to docela zajímavý. No tak to bylo asi takový 

období těch třicet tři až těch čtyřicet, kdy opravdu teda začaly ty nový věci, nový studium, to 

bylo teda zajímavý, no a i v práci jsem teda přešla do tý xyz, což byla nová věc takových těch 

posudků a grantů a zahraničních posudků z celýho světa, takže to byla taková zajímavá práce 

[…]“ (Petra) „Přesto se mi tento život velmi líbil…mě to bavilo. Studovala jsem po nocích.“ 

(Hana) 

Přesto je zapotřebí uvést, že se objevovaly určité požadavky a pocity, které 

poukazují na skutečnost, že jim není jedno, co se jim v mladistvém věku stalo. Pamětníci jsou 
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si vědomi, že se stali obětmi tehdejší politiky a vlivných lidí. V příbězích se objevují slova 

jako hanba, nešťastní, postižený, rehabilitace, omluva a podobně. V příbězích se také objevuje 

potřeba sepsání životních pamětí, ve kterých se vyskytuje i problém studia na školách 

z důvodu nevhodného kádrového profilu. V příbězích najdeme také potřebu zjištění, kolika 

dětí se tento problém za celou éru komunistické nadvlády týkal či v nich najdeme aktivity, 

které napomáhají udržovat kolektivní paměť spojenou s touto zkušeností. Například Hana 

během vyprávění nabízela možnosti, jak bychom mohly zjišťovat počet takto zasažených 

jedinců i důvody, proč tomu tak bylo. Hana také zve pamětníky do hodin anglického 

jazyka a pamětníci žákům vyprávějí své zkušenosti s komunistickým režimem. Hana mimo 

jiné jako zastupitelka podporuje v obci vznik symbolů demokracie, například památník 

Václavu Havlovi, píše také články do obecních novin apod. Karel své paměti již sepsal. Petra 

o nich uvažuje. Pamětníci mají ze svého života a z rodin, ze kterých pocházejí, 

zkušenosti, že politika státu může zasáhnout tvrdě kohokoli, i sebeobyčejnějšího občana. Tato 

zkušenost u většiny pamětníků podnítila, že se v životě více snažili. Snažili se najít 

cesty ke vzdělání, které pro ně byly dosažitelné, a v pracovním životě vynaložili úsilí, aby se 

úspěšně uplatnili.  

Je samozřejmě těžké se retrospektivně vracet a vzpomínat na vlastní pocity tehdy, 

v dávné minulosti. Většinou jsou ale tehdejší pocity spojeny s určitými reakcemi, na něž 

pamětnice vzpomínaly. U některých pamětníků zkušenost odmítnutí přijetí na vybranou 

střední školu totiž vyvolala zhoršení se ve výsledcích na základní škole a naprostou 

demotivaci k dalšímu vzdělání, dále pocit konce studijního života, vyskytoval se také 

pláč i pocit zbytečnosti a zmaru nad výsledky na základní škole. Nikdo z pamětníků přímo 

neuvedl, že by se cítil podvedeně. Slovo bezradnost také přímo nezaznělo, ale pocit 

bezradnosti pamětníci tehdy patrně prožívali. Museli totiž řešit, co bude s jejich životy 

dál, a příliš to nevěděli. Pamětníci měli určitou představu a ta nebyla naplněna. Situace se 

musela řešit v poměrně krátkém čase a pamětníci museli přehodnotit své plány za často 

nejasných a nevysvětlených okolností. Nespravedlnost se okolo pamětníků objevovala, ačkoli 

slovo nespravedlnost zaznělo explicitně pouze v jednom příběhu. „[J]enom prostě mně to 

tenkrát v tý době, tý čtrnáctiletý holce, přišlo děsně nespravedlivý […].“ (Jaroslava) V době 

komunistické nadvlády nebylo se všemi rovně zacházeno, společnost nebyla 

otevřená a mnohé se nesmělo říkat. A pamětníci zažili jako děti, že jejich rodiny byly různými 

způsoby perzekuovány, ačkoli mnohdy samotné rodiny podle výpovědi pamětníků režim 

aktivně nepodrývaly, a že sami pamětníci měli znemožněný, respektive zkomplikovaný 
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přestup na střední školu, přičemž se s nimi často nikdo příliš nebavil o důvodech těchto kroků. 

Na tyto uvedené zážitky z dětství poukázali samotní pamětníci, aniž by je explicitně nazvali 

nespravedlností, bezprávím či křivdou. Pamětníci v této době žili, prožili v ní dětství, 

mládí a většina i dospělost. Jak sami mnohdy konstatovali, již pohledem současným, taková 

byla doba a nešlo proti ní mnoho dělat. Šlo žít, v rámci možností, vlastní životy a o to se 

všichni pamětníci aktivně snažili. Ještě zmíním, že pamětníci a jejich pocity se neobrátili vůči 

vlastním rodinám. Pamětníci jsou si vědomi, že jejich rodiny měly nelehké, v některých 

případech i tragické osudy. Ani vůči spolužákům nebyli a nejsou pamětníci zaujatí. 

Věděli, že se někteří spolužáci se srovnatelnými či horšími výsledky dostávali na školy stejné 

či lepší úrovně, avšak nevyvolávalo to v nich pocity vzteku či msty. Jediné negativní emoce, 

které jsou v některých pamětnících vyvolávány, se objevují při 

vzpomínkách na aktéry ze strany školy a úřadů, kteří měli údajně negativní vliv na jejich 

studium či hledání zaměstnání. 

Další řádky zodpoví, jak to u pamětníků vypadalo s volbou povolání, zda si našli 

jakékoli zaměstnání, aby se uživili, nebo se drželi toho, co chtěli v mládí dělat, jaká byla 

jejich kariéra a socioekonomické postavení. Svobodnější volba povolání nastala u pamětníků, 

kteří hned po základní škole nastoupili – ačkoli se nejednalo o jimi zvolené školy –

 do středních škol s maturitou a pokračovali dále ve vzdělávání se. Tito pamětníci díky tomu 

šli za tím, co si v životě přáli dělat, v případě jedné pamětnice ji střední škola nasměrovala 

k jinému oboru, který ji začal zajímat. Tito pamětníci pokračovali ihned, 

případně při práci i ve vysokoškolském studiu a lze tedy říci, že dostáli toho, co jako mladí 

v oblasti vzdělání a pracovního zaměření chtěli. V případě pamětníků, kteří po základní škole 

nastoupili na učební obory, se objevuje určitá demotivace a deziluze z jejich studijního 

pokračování a ačkoli jedna pamětnice učební obor nedokončila, nikdo z těchto pamětníků 

neměl problém s uplatněním se. Tito pamětníci ani tak neměli jasnou představu o tom, co by 

v životě chtěli vykonávat za povolání, rozhodně ale nechtěli na školy, do kterých nakonec 

nastoupili. Problém viděli jednak ve studovaném oboru, ale také v tom, že se 

jednalo o učiliště. Tyto školy nakonec předurčily volbu jejich povolání a u tohoto povolání 

dále zůstali. Poslední skupinu tvoří pamětníci, kteří hledali zaměstnání ihned po základní 

škole. Potíže se získáním zaměstnání z důvodu nedostatečné kvalifikace se u pamětníků 

neobjevují. Všichni si našli buď hned, nebo později – po brigádách – trvalé pracovní místo. 

Potíže se získáním trvalého zaměstnáním se však objevují u některých pamětníků 
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z politických důvodů, kdy je režim, respektive úředníci tímto způsobem, dalo by se říci, 

perzekuovali, neboť jim zaměstnání úředně nepovolovali.  

Pokud měli pamětníci zájem a možnost, postupovali v kariéře dál. Tento postup se 

týkal jak vertikální úrovně, kdy pamětníci postupovali výše, tak úrovně horizontální, kdy se 

v daném oboru vzdělávali a stávali se odborníky. Karierní postup byl opřen o další doplnění 

vzdělání, a to buď oficiální, institucionalizovanou cestou, či formou sebevzdělávání. Možnost 

studia byla u pamětnic znemožněna či zkomplikována rodinnou situací, neboť se musely 

starat o domácnost a děti. Naopak v případě pamětníka umožňovalo studium, aby se stával 

kvalitním odborníkem, čímž si profesně i finančně polepšil a mohl tak lépe zabezpečovat 

rodinu. Většina pamětníků se tak stala celoživotními studenty, ať už proto, aby si zaměstnání 

udrželi, či aby si profesně i finančně polepšili. Je velmi pravděpodobné, že ti, kteří chtěli 

profesně i finančně lepší zaměstnání, by patrně v životě studovali, i kdyby komplikace 

s přijetím na střední školu nezažili. Je však možné, že by studovali něco jiného a odborně se 

věnovali jinému oboru. Ačkoli ne všichni pracovali v té oblasti, kterou si v mladistvém věku 

představovali, nelze říci, že by pamětníci svou práci neměli rádi. Někteří si v ní našli zalíbení 

a věnovali se jí se zájmem a pečlivostí.  

Lze říci, že socioekonomické postavení pamětníků je do určité míry dáno výší 

vzdělání, ale také houževnatostí a samotným zájmem pamětníků. Většina pamětníků měla 

zaměstnání s průměrnou mzdou. Přesto díky svému zaměstnání, aktivitám a vzdělání někteří 

pamětníci zaujímají ve společnosti prestižnější místa. Tedy místa, která vzbuzují úctu a mají 

vliv. Mezi pamětníky jsou učitelé, jedinci, kteří se aktivně zapojovali či zapojují do dění 

v obci, kde žijí, zastupitelé, aktivně cizojazyčně mluvící, pracující pro zahraniční firmy, 

odborníci ve svém oboru.  

V této části bych ráda uvedla, jaké byly důvody komplikací přechodu pamětníků 

ze základní školy na školu střední, a odpověděla, zda pamětníkům byla situace srozumitelně 

vysvětlena ze strany školy a rodičů. Skutečný důvod problémů při přijímacím 

procesu na střední školy není zcela jasný. Pamětníci nemají žádný dokument, který by 

vysvětloval jejich tehdejší situaci, a ve většině případů jej ani neviděli. Hlavním důvodem 

problémů přechodu na střední školu byl, podle výpovědí pamětníků, nevhodný kádrový profil, 

který jim způsobil rodinný původ. Většina pamětníků si není zcela jista, zda rodinný původ 

byl skutečně tím hlavním důvodem, ale za důvod jej považují. Špatný kádrový profil rodiny, 

respektive rodinná situace jsou ovšem oblasti, které nebyly v mnoha příbězích jasně 

vysvětleny. Většina pamětníků si také není jista, co bylo na jejich rodině pro režim tak 
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nevhodného. Mnozí se tyto skutečnosti dozvídali až s odstupem času, v dospělosti. V jejich 

mladistvém věku se v rodinách o rodinné minulosti mlčelo. Rodinný původ byl 

tabuizován a mnohdy z důvodu smrti rodičů se o něm pořádně nedozvěděli ani v pozdějším 

věku. Ani škola – střední, ale zejména základní – pamětníkům pořádně nevysvětlila, proč mají 

s přihláškami či přijímacím řízením takové potíže. U všech pamětníků je toto opředené 

nejasnostmi, dalo by se říci tajemstvím. Škola obvykle odkázala pamětníky na rodiče, aby ti 

vysvětlili, proč tomu tak je, či škola nenápadně naznačila, že mají nevhodný kádrový profil 

z rodinných důvodů. Z toho lze usuzovat, že problém byl způsoben rodinným původem, který 

režimu, respektive aktérům ze školství, kteří řídili přijímací řízení pamětníků, nevyhovoval. 

V některých případech mohli být školou o důvodech problémů s přijímáním zpraveni přímo 

rodiče, avšak k pamětníkům se informace nedostaly a v současné době jsou rodiče 

již po smrti. Z těchto důvodů není možné učinit jasné závěry, proč se vše okolo přijímacího 

řízení dělo právě tak, jak bylo ve výzkumu uvedeno. Podle rodinných původů, které pamětníci 

uvedli, je však možné, že rodina rozhodujícím faktorem byla, jinak si nedokáži vysvětlit, proč 

by pamětníci (pokud skutečně důvody neznají a vypovídali podle svého přesvědčení) jasně 

nevěděli důvody kroků, které se ohledně jejich přijetí, respektive nepřijetí učinily. Otázkou 

také zůstává, zda o osudu pamětníků z hlediska dalšího studia rozhodovala skutečně 

rozmisťovací komise s pomocí jednání a hlasování nebo zda rozhodnutí učinil pouze určitý 

jedinec – například ředitel či ředitelka školy podle osobního, subjektivního přesvědčení.  

Na úplný závěr bych chtěla zmínit, že se nesnažím absolutizovat výpovědi 

pamětníků. Šlo mi o zachycení jejich životních příběhů a postojů, které jsou propojené se 

vzděláním a pracovním životem. Chtěla jsem toto téma odborně uchopit a nastolit několik 

možností dalšího bádání. Jistě by stálo za to oslovit pamětníky ze školství, úředníky tehdejší 

doby a případné žijící rodiče, aby i oni promluvili, jak probíhal proces přihlášek a přijímacího 

řízení na střední školy. Obecně jsem velice ráda, že mi bylo umožněno tuto práci napsat. 

Setkání pro mě byla velmi zajímavá a příjemná a nabila mne nikoli negativními myšlenkami, 

ale naopak myšlenkami pozitivními, protože všichni pamětníci působili vyrovnaně, nad 

věcí a o svém životě hovořili se zájmem. Jsem si vědoma začátečnických chyb zejména při 

výzkumu. Přesto doufám, že má práce je alespoň malým přínosem v této zatím a bohužel 

neprobádané oblasti a že i já najdu čas se tomuto tématu dále věnovat.  
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Příloha č. 1   
Etické podmínky výzkumu (podle České asociace orální historie, o. s., Etický kodex)

139  

Badatel ve vztahu k pamětníkovi: 

 Badatel pamětníky důkladně seznámí s účely, cílí a postupy orálně historického 

výzkumu, do něhož přispívá svým příběhem. Pamětník byl seznámen s plánovanými 

výstupy z výzkumu a s budoucími možnostmi jeho využití.  

 Badatel považuje rozhovor a sdělené informace za důvěrné. Badatel se zavazuje 

anonymizovat veškeré údaje, které by vedly k odhalení pamětníka. 

 Badatel respektuje pamětníka jako dárce příběhu, a proto se snaží najít vhodnou 

rovnováhu mezi vlastním přesvědčením a sdělením pamětníka.  

 Badatel pečlivě a svědomitě vede výzkum, probírá podrobně otázky a témata 

vztahující se k výzkumnému záměru. 

Badatel ve vztahu k veřejnosti a sobě samému: 

 Badatel dodržuje nejvyšší možnou profesní úroveň při realizaci výzkumu a postupuje 

podle vědeckých zásad svého oboru. 

 Badatel realizuje výzkum jako odborník a kompetentní badatel. 

 Badatel použije co nejkvalitnější techniku pro záznam, která umožňuje kvalitní a 

srozumitelnou reprodukci. 

 Badatel nastuduje co nejvíce dostupných primárních i sekundárních zdrojů ke 

sledovanému tématu. 

 Badatel archivuje získané prameny. 

 Badatel dodržuje citační zásady. 

 Badatel se vyvaruje senzacechtivosti, investigativního žurnalismu a dezinterpretace 

rozhovorů.  
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 Česká asociace orální historie. Etický kodex České asociace orální historie, o. s [online]. [cit. 2015-08-10]. Dostupné 
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Příloha č. 2   
Pamětnice a pamětník – základní informace  

1) Karel  

- narozen: 1931 

- datum a délka rozhovoru: 9. dubna 2016; 111 minut, 10 vteřin 

- chtěl studovat: střední konzervatoř  

- po ZŠ šel studovat: dva roky zemědělský učební obor (nedokončeno)  

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední průmyslová škola s maturitou  

- placená práce během života: dělnické práce, odborné technické práce v MHD   

- aktuálně: důchodce  

2) Anna 

- narozena: 1936 

- datum a délka rozhovoru: 6. února 2015; 54 minut, 29 vteřin 

- chtěla studovat: střední zdravotnickou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: do školy nenastoupila  

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola ekonomického směru s maturitou  

- placená práce během života: manuální brigády, mzdová účetní v uhelných 

skladech a stavebninách  

- aktuálně: důchodkyně  

3) Jindřiška  

- narozena: 1937 

- datum a délka rozhovoru: 14. května 2016; 59 minut, 58 vteřin 

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: střední zdravotní školu s maturitou (nedokončeno) 

- nejvyšší dosažené vzdělání: učební obory podle zaměstnání  

- placená práce během života: dělnice, prodavačka  

- aktuálně: důchodkyně  

4) Anežka  

- narozena: 1939 

- datum a délka rozhovoru: 21. května 2016; 60 minut, 46 vteřin  

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: gymnázium 
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- nejvyšší dosažené vzdělání: magisterský titul na VŠ pedagogického směru   

- placená práce během života: učitelka na SŠ 

- aktuálně: pracující důchodkyně jako učitelka cizích jazyků na gymnáziu na 

zkrácený úvazek  

5) Petra  

- narozena: 1954 

- datum a délka rozhovoru: 12. března 2015; 75 minut, 6 vteřin 

- chtěla studovat: nevěděla, neměla vybranou školu  

- po ZŠ šla studovat: Státní těsnopisný ústav, 2 roky kurz psaní na stroji se státní 

zkouškou  

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola ekonomického směru s maturitou  

- placená práce během života: administrativní podpora, úřednice ve státní instituci se 

zaměřením na vědy 

- aktuálně: důchodkyně  

6) Iva  

- narozena: 1955 

- datum a délka rozhovoru: 12. února 2016; 46 minut, 2 vteřiny 

- chtěla studovat: střední pedagogickou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: nebyla přijata, nešla studovat  

- nejvyšší dosažen vzdělání: bakalářský titul na VŠ v oblasti patologických jevů u 

mládeže  

- placená práce během života: státní statek, učitelka na různých typech škol 

- aktuálně: důchodkyně se zaměstnáním na základní škole, první stupeň (plný 

úvazek)  

7) Vlasta  

- narozena: 1957 

- datum a délka rozhovoru: 18. prosince 2015; 43 minut, 30 vteřin 

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: gymnázium 

- nejvyšší dosažené vzdělání: magisterský titul na VŠ v oblasti speciální pedagogiky  

- placená práce během života: vychovatelka v ústavu, učitelka  

- aktuálně: učitelka na ZŠ, první stupeň  
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8) Hana 

- narozena: 1958 

- datum a délka rozhovoru: 13. dubna 2016; 59 minut, 7 vteřin 

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: gymnázium 

- nejvyšší dosažené vzdělání: magisterský titul na VŠ pedagogického směru   

- placená práce během života: učitelka na ZŠ, zástupkyně na ZŠ pro druhý stupeň 

9) Jiřina 

- narozena: 1958 

- datum a délka rozhovoru: 16. února 2016; 45 minut, 46 vteřin  

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: střední zemědělskou školu s maturitou  

- nejvyšší dosažené vzdělání: inženýr na vysoké škole zemědělské  

- placená práce během života: státní statek, agronomka  

- aktuálně: agronomka pro zahraniční firmu 

- aktuálně: zástupkyně na ZŠ pro druhý stupeň 

10)  Jaroslava  

- narozena: 1961 

- datum a délka rozhovoru: 26. prosince 2015; 59 minut, 7 vteřin 

- chtěla studovat: střední zemědělskou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: střední odborné učiliště kuchař-číšník  

- nejvyšší dosažen vzdělání: střední odborné učiliště kuchař – číšník  

- placená práce během života: servírka, prodavačka, kuchařka 

- aktuálně: plný invalidní důchod  

11)  Miloslava 

- narozena: 1971 

- datum a délka rozhovoru: 5. února 2016; 64 minut, 18 vteřin 

- chtěla studovat: střední hotelovou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: střední odborné učiliště Texlen 

- nejvyšší dosažené vzdělání: základní škola, dva roky Texlen 

- placená práce během života: zaměstnanec podniků se zaměřením na tkalcování  

- aktuálně: zaměstnanec ve firmě se zaměřením na tkalcování (vývoj tkalcovského 

stavu)  



Diplomová práce 

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Bc. Jana Eliášová 

104 
 

Příloha č. 3   
Vybrané tabulky s počty žáků na školách II. cyklu projednávané na ÚV KSČ
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komise ÚV KSČ 1958-1968, číslo fondu 1261/1/8, svazek 9, arch. j.: 32, spis Úvaha o rozvoji školství do roku 1980.   
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Příloha č. 4   
Schéma řízení školství v působnosti národních výborů (rok 1965)
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Příloha č. 5   
Ukázka archiválií o posuzování žáků základních škol
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 Prostřednictvím Marie Černé, která pracuje v ÚSD. Státní okresní archiv Mělník (SOA), Předsednictva OV KSČ 

Mělník, číslo fondu 011-1, svazek 8, arch. j.: 101,102,103, Zpráva o výběrovém řízení žáků na školách a dislokaci 

učitelů v okrese. 
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Z Věstníku Ministerstva školství věd a umění:
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Rok 1953:  

 

 

 

 

 

Rok 1954: 
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Příloha č. 6 
Zápis o zasedání komise školství a kultury ONV v Nymburce, dne 25. května 1962
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 Státní okresní archiv Nymburk (SOA), ONV Nymburk (neuspořádaný materiál).  
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„Je totiž vůbec otázka, zda „světlejší 

budoucnost“ je opravdu a vždy jen 

záležitostí nějakého vzdáleného „tam“.  

Co když je to naopak něco, co je už dávno 

zde – a jenom naše slepota a slabost nám 

brání to kolem sebe a v sobě vidět  

a rozvíjet?“ 
(Václav Havel, Moc bezmocných) 

 

 

 

 

 

 


