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Abstrakt česky  Práce se zabývá výukou dějepisu na českých základních – tedy měšťanských 
a hlavních – školách v období nacistické okupace za protektorátu Čechy a 
Morava. Odpovídá na otázku po důvodu výuky dějepisu ve školách obecně, analyzuje nacistickou pedagogiku a způsob, jakým se v nacistickém výkladu dějin přistupuje k nacionalismu a národním příběhům.  Práce popisuje přeškolování učitelů, kontrolu výuky ze strany státního 
aparátu, změny v osnovách, cenzuru výukových materiálů. Vysvětluje, 
k jakým docházelo změnám ve výkladu dějin oproti předcházejícím obdobím a proč, kteří autoři byli povolení, které naopak musely školní knihovny vyřadit. Závěrem je v práci provedena analýza textu jediné povolené učebnice pro základní školy – Stručné dějiny Říše. V nacistickém výkladu se na dějiny dívá primordialistickým prizmatem, ovšem interpretace dějin v protektorátní učebnici není konzistentní, obsahuje mnohé protimluvy. 

 

Abstract (in English): 

The thesis aims to illuminate the ways of teaching history at the primary 

schools in the Protectorate Bohemia and Moravia. It explores why history is 

being taught at schools in general, it analyses Nazi pedagogy and the way in 

which the Nazi interpretation of history approaches nationalism and national 

stories. 

The thesis describes teacher re-education, control of teaching by the state 

apparatus, changes in syllabus, censorship of teaching materials. It explains 

the changes in the history interpretation compared to previous years. It 

identifies which authors were approved and which, on the contrary, had to be 

discarded from school libraries. In the end the thesis analyses the text of the 

only permitted textbook for elementary schools – Stručné dějiny Říše. In the 

Nazi interpretation the history is viewed through a primordial prism. The 

interpretation of history in the protectorate textbook is not consistent and 

includes many contradictions, though.  
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1 Úvod 

V současné době se ve veřejném prostoru hojně operuje s pojmy jako „národ  

nebo „naše země , aniž by bylo zřejmé, odkud toto národní cítění vychází a co konkrétně by mělo v dnešní době znamenat. Mým záměrem bylo zaměřit se na starší období, tedy na dobu, kdy bylo téma národa aktuálnější než dnes a na niž je dnes možné se dívat s větším odstupem. Předkládaná práce se 

zabývá otázkou instrumentálního využívání výuky dějepisu, a to konkrétně 
v období druhé světové války v českých obecných tj. základních  školách 
v protektorátě1 Čechy a Morava. Hlavním pramenem výzkumu je učebnice Stručné dějiny Říše, která byla 
vydána v roce  a byla určena pro hlavní a obecné školy. Pro školy střední byla vydána samostatná učebnice Geschichte für tschechische höhere Schulen, taktéž v roce . Ani u jedné učebnice nejsou známi autoři. Zmíněná učebnice pro střední školy je ve svém obsahu podrobnější, věnuje se dějinám Evropy od starověku do . století, ale jedná se pouze o první díl ze zamýšlených dvou. Druhý díl pravděpodobně nikdy nevyšel.2 Základní otázka předkládané bakalářské práce zní, jak konkrétně se 
v oficiálním textu učebnice pro základní školy Stručné dějiny Říše projevoval diskurz národně-socialistické politiky a do jaké míry byl modifikován příběh, který byl jako příběh národní tradován v předcházející Československé 
republice. K zodpovězení této otázky je třeba položit ještě několik otázek doplňujících, na základě kterých bude i členěna tato práce. Další otázky mého výzkumu vycházejí z obecných charakteristik dějepisu jako vyučovacího předmětu a jeho specifik v době Protektorátu. Práce se snaží odpovědět na otázku, jaké výchovné ambice měla protektorátní výuka dějepisu tj. k čemu měla žáky a studenty vychovávat  a jak přesně se v něm obráží dobová státní ideologie Protektorátu – zda je postavena na identitách 

                                                        
1 Ústav pro jazyk český doporučuje tento způsob psaní spojení „protektorát Čechy a Morava . 
Je-li zvolen jednoslovný název, lze jej psát s velkým písmenem. 
2 Podle zjištění Magdaleny Šustové z Archivu pedagogického muzea J. A. Komenského učebnice buď nevyšla nikdy, nebo byla brzy po vydání skartována a ani jeden výtisk se 
nezachoval. 
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rasových, národních, zda se v ní objevuje jakožto dominantní identita „antibolševická , „fašistická  atd. Analýze bude podroben i hlubší koncept 
konstrukce nacionalismu tak, jak je v učebnici předkládán. 

Z důvodů výše uvedených bude v centru pozornosti analýza konceptu národa 

a nacionalismu tak, jak se v této učebnici objevuje, a určení prvků, jež byly ve sledované době pro jeho konstrukci dominantní. Vycházíme z toho, že 
v podmínkách Protektorátu je učebnice prostředkem autoritativní 

komunikace3, tj. předkládá koherentní narativ minulosti, který má být příjemci pasivně konzumován. Na otázky postupně odpovídají jednotlivé kapitoly. Tematiku jsem rozdělila do pěti kapitol. Nejprve bude zodpovězena otázka, jaké dějiny učíme, proč 
jsou národní dějiny považované za důležité a jaký je vztah mezi národem a 
státem. V následující kapitole se podíváme na nacistickou pedagogiku, která silně ovlivnila pedagogiku na území Protektorátu. Protektorátním školám se 
potom věnuje čtvrtá kapitola, která popisuje systém školství a změny, k nimž došlo v dobu nacismu. Pátá kapitola se zabývá školními pomůckami a učebnicemi obecně, školením učitelů a dalšími změnami, které měnily či narušovaly běh výuky. Poslední kapitola se věnuje samotné analýze učebnice Stručné dějiny Říše. Smyslem analýzy učebnice dějepisu je předpoklad, že dějepis je z tradičních vyučovacích předmětů jeden z nejvíc politizovaných.4 Vedle předávání 
informací – případně v dnešní době ideálně zejména zprostředkovávání různých způsobů vyhledávání informací a jejich interpretace – má dějepis obrovský vliv na výchovu dětských posluchačů. Národní příběh může nabídnout množství postav a minipříběhů, se kterými je možné se 
                                                        
3Autoritativní výklad skutečnosti či názor vytváří instituce a stojí tak v protikladu k názoru či výkladu jednotlivců. Mezi tyto veřejné  instituce počítáme například školy, soudy či média. Jako příklad může posloužit soud s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě roku 1961. Hlavní žalobce Gide’on Hausner si byl vědom, že v otázce není jen spravedlnost, ale vytváření 
výkladu a autoritativní znalosti historie.  
Arendtová, Hannah: Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, 
14. 
4 http://old.ustrcr.cz/cs/skupina-vzdelavani#priloha2 (2. prosince 2017) 
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identifikovat a odnést si z nich poznatky pro každodenní život.5 Pokud škola předkládá pouze jednu verzi příběhu, a ne pluralistický přístup k historii, je o to zajímavější, o kterou verzi se jedná. Moderní národní stát ve škole předkládá v prvé řadě svůj vlastní národní příběh, na základě něhož 
legitimizuje vlastní existenci. Vzhledem k tomu, že Třetí říše považovala protektorát Čechy a Morava za svoji nedílnou součást, ve školách se objevil národní příběh Říše, výrazně privilegovaný oproti národnímu příběhu Čechů. Pro lepší porozumění toho, jak národní příběhy vznikaly a proč jsou pro naše chápání národní příslušnosti tak významné, je důležité se podívat na vznik národních států jako takových a na nacionalistická hnutí v Evropě. Ostatně nacionalismus je jedním ze stavebních kamenů německého nacismu,6 a porozumění nacistické filosofie je klíčové pro práci s prameny z doby protektorátu Čechy a Morava. 
Nacismus je syntézí fašismu, vyhroceného nacionalismu, rasismu a antisemitismu. Jeho jednotlivým složkám je možné rozumět následovně: 
„Rasismus je mnohostranný sociální fenomén, který zahrnuje různé úrovně 

a překrývající se formy. Zahrnuje přístupy, akce, procesy a nerovné vztahy. 

Je založen na interpretaci idey „rasy“, hierarchických sociálních vztahů a 

formy diskriminace, která z toho vyplývá. Rasismus se netýká pouze 

extrémních případů, ale je přítomný v celém kontinuu sociálních vztahů.“7 Oxfordský slovník definuje antisemitismus jako nepřátelství k Židům8 a předsudky vůči nim.9 Komplexnější vysvětlení podává Hannah Arendtová 
                                                        
5 Podobně jako pohádky a další příběhy, které děti poslouchají. S podobnou představou, tedy že výklad historie závisí především na použitém jazyce, pracuje Hayden White ve své knize 
Metahistorie.  
Holzbachová, Ivana. „Hayden White, Metahistorie: Historická imaginace v Evropě devatenáctého století.  In: Studia Philosophica, , roč. LX, č. , str. . 
6 „K fašismu je nejlépe přistupovat jako ke skutečně revoluční formě antiliberalistického a podle 

poslední analýzy antikonzervativního nacionalismu, který prochází napříč společenskými 
třídami.“ Griffin, Roger. „The Palingenetic Core of Fascist Ideology  In: Che cos è il fascismo? 
Interpretazioni e prospecttive di richerche, by A. Campi, 97-122. Rome: Ideazione editrice, , překlad MM. 
7 Garner, Steven. Racism: An Introduction. London: SAGE Publications Ltd, , , překlad 
MM. 
8 Ústav pro jazyk český uvádí dvě možnosti zápisu slova Žid. S velkým písmenem pokud tato jména označují příslušníky národa, s malým písmenem tehdy, jestliže označují příslušníky náboženského vyznání. Zároveň však doporučuje v textech týkajících se šoa volit písmeno velké, neboť byli pronásledováni příslušníci národa i žid, který se zřekl víry, byl stále Žid .  
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v knize Původ totalitarismu. Arendtová rozlišuje antisemitismus jako sekulární ideologii, která získala pojmenování až v . století, a náboženskou nenávist vůči židům, která vychází ze vzájemného antagonismu odlišných 
vyznání.10 Chápání rasismu pouze jako přehnaného nacionalismu považuje 
Arendtová za zjednodušující.11 Podobně Yehuda Bauer termín 

antisemitismus označuje jako nesmyslný, jelikož neexistuje žádný „semitismus .12 V této práci budu pracovat s první definicí, tedy se sekulární 

antisemitskou ideologií, zejména bude řeč o antisemitismu rasovém a 
etnickém. Fašismus definoval harvardský historik Robert Paxton jako „způsob 

politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu 

společenství, o národním potupení, o tom, že se národ stal obětí, a 

kompenzačními kulty sjednocení, síly a ryzosti, v nichž masová politická 

strana složená z militantních nacionalistů nepříliš spokojeně, ovšem 

výkonně spolupracující s tradičními elitami, opouští demokratické svobody 

a za pomoci spásného násilí a bez jakýchkoli etických nebo zákonných 

omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi“.13 Podobně Roger Griffin z univerzity Oxford Brooks definuje fašismus jako formu nacionalismu, která je hluboce zakořeněná v modernismu a která na sebe vzala značné množství externích forem, aby se adaptovala na daný historický a kulturní kontext. Fašismus byl dle Griffina součástí širokého rámce kulturních i intelektuálních proudů na levé i pravé straně politického 
spektra, moderní i antimoderní. Fašismus považuje za souhrn idejí, sloganů a 
doktrín.14 

                                                                                                                                                        
In: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181&dotaz=%C5%BEid . září 2017) 
9 https://en.oxforddictionaries.com/definition/anti-semitism, překlad MM. . září  
10 Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. Penguin UK, 2017, 9. Česky kniha vyšla pod 
názvem Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996.  
11 (Arendt 2017, 41) 
12 Bauer, Yehuda. „O použitelnosti definic: Antisemitismus v dnešní Evropě . In: Bílková, 
Hana. Antisemitismus v posttotalitní Evropě, s. 46. Dalším rozporem je fakt, že pojem Semité vedle Židů zahrnuje ještě ostatní národy hovořící 
semitskými jazyky, sídlící v rozlehlé oblasti od severní Afriky přes Arabský poloostrov až po 
západní Asii. 
13 Paxton, Robert. Anatomie fašismu. Praha: NLN, 2007, 249-250. 
14 (Griffin 2003) 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181&dotaz=%C5%BEid
https://en.oxforddictionaries.com/definition/anti-semitism,%20p?eklad%20MM.%20(28
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Konečně pro nás nejzásadnější fenomén – nacionalismus – můžeme definovat jako myšlenkové, politické, sociální a ekonomické tendence, které charakterizuje zdůrazňování zájmů určitého národa, zejména s cílem získání 

a zachování samosprávy, nebo suverenity. Politická ideologie nacionalismu je 

úzce spjata s ideou o právu národů na sebeurčení. Nacionalismus buduje a chce zachovávat národní identitu založenou na sdílených znacích, jako je kultura, jazyk, rasa, náboženství, politické cíle nebo víra ve společného předka. Nacionalismu a jeho možným pojetím a reflexím se věnuje podrobněji kapitola . . Kromě kvalitativní obsahové a diskursivní analýzy textu zmíněné učebnice jsem se věnovala komparaci sekundární literatury k tématům obecnější 
povahy – nacionalismu a pedagogiky. Konkrétně jsem využila práce od těchto autorů – k tématům nacionalismu obecně Benedict Anderson, Ernest Gellner, 
Anthony Smith; k českému nacionálnímu hnutí Miroslav Hroch; k českému, potažmo československému sytému školství – František Bosák, Tomáš Pasák. 
Vedle toho jsem měla k dispozici několik pramenů osobní povahy – deníkové záznamy vzpomínek učitelů na dobu Protektorátu. V zahraniční literatuře je množství autorů, kteří se zabývají německou pedagogikou během období Třetí říše, za všechny uveďme Lisu Pine, Charlese A. Bearda, Michaela 

Burleigha nebo Gregora Wegnera. V neposlední řadě je třeba zmínit, že vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu zpracoval ve své dizertační práci na Masarykové univerzitě v roce  Miroslav Jireček. Na rozdíl od předchozích prací jsem využívala množství zahraničních zdrojů. 
V textu učebnice hledám především odpověď na to, jakým způsobem nakládá 
s nacionalismem. Zda k nacionalismu a k existenci národa autoři textu učebnice přistupují v rámci Herderovského primordialismus - tedy jako 

k přirozené entitě – nebo v duchu modernistické teorie Hobsbawma jako 

k sociálnímu konstruktu. 
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2 Proč učíme národní dějiny? Společný příběh vyváří určitou formu kolektivní paměti, se kterou se 
jednotlivci mohou identifikovat. Národní příběh dává smysl dějinám a tím i 
existenci určité skupiny jakožto národa. Každý stát potřebuje vychovávat lidi žijící na jeho území k loajalitě. Vytváření loajality se zjednodušuje, pokud existují společné entity – jazyk, historie, náboženství, kultura. Loajalita vůči státu je napojená na nacionalismu, který pomáhá občanům vytvářet důvěru vůči institucím státu, protože vytváří vztah mezi nimi a zástupci státních 
institucí – vztah k této abstraktní skupině lidí, které říkáme národ. 

Státní zřízení protektorát Čechy a Morava byl specifický tím, že se nepočítalo 
s jeho dlouhodobou existencí.15 Jeho obyvatelstvo bylo v dlouhodobém měřítku určeno k likvidaci, přesídlení či germanizaci. Práce se pokusí zodpovědět, zda učebnice dějepisu používané za Protektorátu vykazují snahu vytvářet nějakou národní kolektivní identitu, nebo je v nich přítomný pouze diskurs dějin německé říše, tj. čtenářům se dává implicitně najevo, že jejich národní identita není potřeba. 
2.1 Co je to národ a nacionalismus? 

Na otázku definice národa a nacionalismu bylo postupně odpovídáno 
z různých pohledů a osobních perspektiv. Pro předkládanou práci jsou relevantní perspektivy dvě – modernistická a primordialistická. Primordialistický přístup k nacionalismu a k národu tvrdí, že národ je společenská jednotka, která se vyznačuje stejným jazykem, kulturou a historickým, potažmo pokrevním původem svých členů. Na příslušnost 
k národu nahlíží jako na danost, se kterou se lidé rodí. Národ je přirozený, předhistorický, je to odvěká struktura, která jen v průběhu dějin občas ztratí vědomí sebe sama a kterou je proto třeba znovu probudit, což se stává 

                                                        
15 (Brandes 2015, 27) 
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povinností tzv. obroditelů.16 Národ v tomto přístupu není přesněji definován, 
pracuje se s ním jako s neproblematickou daností.17 

Primordialisté kladou důraz na předhistorický počátek národního příběhu, 
na národní mýty – v českých zemích mluvíme o praotci Čechovi, kněžně Libuši a dalších, známých zejména ze zpracování Aloisem Jiráskem v jeho Starých pověstech českých. Etnicita potřebuje mýtus společného začátku, což však neodpovídá biologické realitě.  
Víra v tento mýtus je živena, pokud jsou si příslušníci „kmene  fyzicky podobní, sdílejí kulturu, obývají společné území atd. Etnicita je tedy 
v primordialistickém přístupu původní.18 

V opozici k tomuto přístupu stojí modernistická teorie utváření moderních národů, kterou zastávají přední historikové jako Eric Hobsbawm či Ernest 

Gellner. Předmětem studia modernismu však není samotný národ, ale nacionalismus jako takový. Gellner i Hobsbawm tvrdí, že je to nacionalismus, co předchází národům a národním státům a tvoří je, ne naopak. Modernisté mají nacionalismus za sdílenou představu, že národy jsou reálné entity, které mají nárok na sebeurčení, a tedy samostatný národní stát. 19 Miroslav Hroch rozlišuje nacionalismus, vlastenectví a národní hnutí. Nacionalismus definuje jako postoj, jenž nadřazuje vlastní národ a jeho potřeby nad národy ostatní. Patriotismus jako Bolzanovu lásku k vlasti. A konečně národní hnutí jako cílevědomé úsilí dosáhnout pro etnickou skupinu všech atributů plně zformovaného moderního národa ačkoli tyto se 
v průběhu doby měnily .20  

                                                        
16 Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited, 1983, str. . V českém překladu kniha vyšla pod názvem Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, .  
17 Hirt, Tomáš: Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. In: 
http://www.antropoweb.cz/cs/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet . září 
2017) 
18 Smith, Anthony D. Nationalism and Modernism. London: Routledge, 1998. str. 49. 
19 (Gellner 1983, 55) 
20 Hroch, Miroslav. V národním zájmu. Praha: NLN, 1999, str. 269-270. 
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Benedict Anderson21 ve své proslulé publikaci Představy společenství 

navrhuje definici národa jako „myšlené politické společenství – myšlené jako 
ze své podstaty limitované a svrchované .22 Národ je myšlený či představovaný, v originále „imagined , protože členové i toho nejmenšího národa se nikdy navzájem nesetkají; jejich spříznění existuje pouze v jejich představách. O národě mluví jako o definovaném, protože i ty největší národy mají hranici, za kterou se nacházejí členové ostatních národů. Zároveň je myšlen jako svrchovaný, protože koncept národa dozrával v době, kdy revoluce ničily božskou legitimitu dynastických říší a kdy byli lidé 
konfrontováni s existující náboženskou pluralitou. Zárukou svobody 
v takovémto světě je suverénní stát. Nakonec je národ myšlen jako společenství, protože – navzdory skutečně existující nerovnosti – je národ vždy chápán jako horizontální přátelství.23 Existuje několik klíčových aspektů, které vznik nacionalismu podpořily. 

Autoři se na nich shodují, jen je zdůrazňují rozličným způsobem. Během industrializace se lidé začínali stěhovat ve větším měřítku z vesnic do měst a jejich tradiční vazby s obyvateli vesnice byly zpřetrhány. Aby moderní městská anonymní společnost držela pohromadě i přes odlišné zájmy jejích jednotlivých členů, bylo potřeba vytvořit abstraktní spojenectví mezi lidmi, kteří se navzájem neznají a kteří se pravděpodobně nikdy nesetkají. Kromě toho města potřebovala společnost gramotnou, která by porozuměla psaným zákonům a vyhláškám. V tradičním uspořádání vesnice bylo všem zřejmé, kdo konkrétní rozhoduje o běhu věcí a nebylo třeba právo kodifikovat. Moderní společnost vyžaduje byrokracii a proto i gramotné obyvatele. Společnost ovšem bude gramotná pouze v případě, že zde bude jeden sdílený jazyk, který její členové ovládají. V době osvícenského absolutismu docházelo 
k postupné centralizaci státu, zavádění povinné školní docházky,24 

                                                        
21 V českém historickém diskurzu je Benedict Anderson obvykle považován za post-
modernistu. 
22 Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London: Verso , str. , překlad MM. Česky kniha vyšla pod názvem 
Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008. 
23 (Anderson 1992, 6-7) 
24 V Rakousku za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. 
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jednotného státního úředního jazyka a postupně právě skrze úřední jazyk a vyučovací jazyk na školách ke germanizaci. Potřeba sdíleného jazyka však neexistovala pouze z pohledu státní správy. Jedinci, kteří se přistěhovali z vesnic do měst, se často ocitli ve společnosti, 
která neměla jeden sdílený jazyk, neboť její členové mluvili několika rozličnými lokálními dialekty. I tady tedy byla silná poptávka po jednom 
sdíleném – a výlučném – komunikačním kódu. Vedle toho ztráta tradičních 
vazeb vedla k potřebě nového společného životního rámce, se kterým by bylo možné se identifikovat. Všechny tyto potřeby naplnil koncept národa se svými romantickými představami o národní pospolitosti a „návratu 

k přirozenosti, ke společným kořenům, které tu vždycky byly“.25 Anderson zdůrazňoval změny, které nastaly po rozšíření tisku, a tím tištěného jazyka. Tvrdí, že tyto tištěné jazyky položily základy národnímu vědomí několika odlišnými způsoby. Zaprvé sjednotily způsob komunikace – mluvčí jednotlivých dialektů, kteří si původně navzájem nemohli dobře porozumět, získali jednotný komunikační kód. Zároveň si začali uvědomovat, že tento sdílený kód je výjimečný, protože jsou z něj vyloučeny ostatní 

národy. Zadruhé tisk poskytl jazyku stálost – tištěný jazyk nepodléhal tak rychle změnám jako jeho mluvená forma. Tato stabilita pomohla stvořit představu starobylosti, klíčovou pro ideu národa. 
2.2 Jaký je vztah mezi národem a státem? Gellner stát definuje jako instituce, které se zabývají prosazováním řádu ve společnosti. Národ pak jako společenství lidí, kteří sdílí kulturu – ve smyslu dějin, chování a způsobu komunikace.26 Jeho základní teze, že „Je to 

nacionalismus, který plodí národy, a nikoli obráceně“27 vychází z jeho předpokladu, že nacionalismus se objevuje tam, kde je funkční a 
centralizovaný stát brán jako samozřejmost. Tento funkční stát prostřednictvím svého školského systému vychovává loajální občany, kteří si 
                                                        
25 (Hirt 2-3/2007) 
26 (Gellner 1983, 5) 
27 (Gellner 1983, 55), překlad MM 
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skrze přijímaný jazyk, kulturu a předávaný dějinný příběh vytvářejí ke státu 
silnou vazbu a identifikují se s ním. 

2.2.1 Vývoj národního hnutí ve Francii a v Německu Francie a Německo samozřejmě nejsou jediné evropské země, kterých se fenomén nacionalismu týkal. Jsou zde představeny jako zástupci nestejných tendencí. Francie jako příklad politického, státního nacionalismu oproti Německu a kulturně-jazykovému nacionalismu. Ve Francii se vývoj národního hnutí lišil od vývoje v německé říši. 
Francouzský stát – nejdříve jako království, později jako republika – existoval ještě před začátkem šíření národního hnutí ve Francii. Byl to právě stát, který 
skrze své instituce – zejména školu – nacionalismus vytvářel a dále podporoval. Jak už bylo řečeno výše, moderní stát potřeboval své občany 
sjednotit v oné nově vznikající společnosti, která přišla o staré vazby a 
o identitu poddaných králi nebo vrchnosti. Ona nová identita vznikala 

v návaznosti na sdílený jazyk a zejména sdílené obývané území.28 Naproti tomu na území Německa a českých zemí, které byly součástí rozsáhlé říše obývané lidmi s mnoha rozličnými jazyky, byli intelektuálové zaujati myšlenkou romantickou, vycházející mj. z Herdera. Vlastenci a badatelé, kteří se zabývali národní tématikou, začali nejprve zkoumat češtinu jako takřka zaniklý jazyk, sbírat folklor a lidovou tvorbu a kulturu Čechů studovali 
v teoretické rovině. Teprve později, ve druhé generaci, za doby absolutistických reforem školství a germanizace, se z nich stávali aktivní agitátoři za české národní hnutí, kteří chtěli přesvědčit česky hovořící obyvatelstvo Rakouska, že tvoří svébytný národ. Nástup zmíněných agitátorů29 byl podmíněn jejich obratem k nové – národní – identitě. A to i přesto, že ještě nebyla přesně definovaná a často omezená právě na tuto 
                                                        
28 (Smith 1998, 125) 
29 Miroslav Hroch dělí všechna evropská národní hnutí na tři fáze: fázi A, kdy byly jazyk a kultura dané etnické skupiny předmětem osvíceneckého vědeckého studia; fázi B, tedy právě zmíněný nástup národních agitátorů; a fázi C, kdy národní hnutí dosáhlo plné sociální 
skladby. (Hroch 1999, 15) 
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skupinu vzdělanců, kteří byli často podporováni lokální šlechtou, anebo mezi místní šlechtu patřili.30 

Problematika vytváření nacionalismu je úzce spjatá s utvářením moderních států a jejich legitimity v moderní době, jak je vidět na těchto dvou modelech 

vztahu mezi etnikem, národem a státem. Herder, Anderson a Hobsbawm zdůrazňují, že modernita etnicitu přetváří a využívá k vytvoření pospolitosti 
občanů. Podle Gellnera je u agrárních společností esenciální jazyk, protože zde funguje loajalita založená na personálních vztazích, technologický vývoj – především knihtisk – vytváří předpoklady pro šíření národního jazyka. Společným prvkem různých přístupů k vytváření nacionalismu je národní příběh – jeho existence je rozdílně interpretována, ale všemi zdůrazňována. 
2.2.2 Jaký je vztah mezi formováním moderního národa a 

modernizací? 

Interpretace Gellnera i Hobsbawma mluví o orientaci na národní hodnoty 

jako o reakci na rozklad starých feudálních a patriarchálních vazeb. Hroch 

k tomuto pohledu nestojí v opozici, nýbrž jej doplňuje. Krize absolutistického 
státu a z toho vyplývající zpochybnění božské legitimity jejích panovníků 
vedla k hledání nové identity, kterou lidé nalezli v národní pospolitosti a občanských svobodách tak, jak o nich hovořili agitátoři „obrozeneckého  

hnutí.31 

Velkou roli v tomto uvědomovacím procesu hrály školy a výuka národních příběhů, tj. dějepisu. Pomáhaly vytvářet národní pospolitost. Pokud se ve školách vyprávěl národní příběh tak, jak jej prezentoval např. František Palacký, dějepis vytvářel jednotnou národní ideologii. Přinášel poměrně jednoduchý příběh, se kterým bylo jednoduché se ztotožnit a který ale také rozlišoval společnost na „my , tedy Češi na českém území, a „oni , tedy Němci, 
se kterými se musíme potýkat. 

  

                                                        
30 (Hroch 1999, 23) 
31 (Hroch 1999, 33) 
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3 Nacistická pedagogika 

Kurikulum českých i německých škol v protektorátě Čechy a Morava bylo pochopitelně silně navázáno na změny ve školství a na kurikula v Říši, protože Protektorát byl považován nacisty za integrální součást Říše. Proto 
se musíme v prvé řadě podívat, co se dělo na poli pedagogiky v Německu. Adolf Hitler vyjádřil záměry nacistické pedagogiky pregnantně následujícími 
slovy: „My starší jsme již použití. Ano, už jsme staří. […] Neseme si břemeno 

ponižující minulosti, v krvi máme nezáživnou vzpomínku nevolnictví a servility. 

Ale podívejte se na ty mé nádherné mladíky! Jsou snad někde na světě lepší? 

Podívejte se na ty mladé muže a chlapce! Jaký materiál! S těmi dokážu vytvořit 

nový svět.“32 Právě v tomto duchu se nesla filosofie pedagogiky pod 

Hitlerovou taktovkou. Rasistická filosofie nacismu dávala obrovský důraz na původ jednotlivců,33 razila přesvědčení, že lidé jsou svým původem 
determinováni k určitým schopnostem a dovednostem, škola tyto schopnosti nebo dovednosti může rozvíjet, ale u jedinců nesprávného biologického původu je nemůže naučit, vytvořit. 
3.1 Základní rysy nacistického pedagogického diskurzu Adolf Hitler byl toho přesvědčení, že současný vzdělávací systém – a to 

zejména gymnázia – byl výsměchem řeckému pojetí kalokagathie, tedy vyvážení těla a ducha. Nelíbilo se mu, že školy zaplňují mysli žáků nedůležitými informacemi, které žáci stejně rychle zapomínají. Vzdělávací systém podle něj potřeboval čerstvého ducha, a to ducha „völkisch .34 Jako každý režim, chtěla i Třetí říše ve školách vychovávat a vzdělávat v hranicích 

daných vlastní politickou linií. V této souvislosti prohlásil bavorský ministr školství a předseda Národně-socialistické učitelské unie Hans Schemm, že: 
                                                        
32 Rauschning. Hitler Speaks: A Series of Political Conversation with Adolf Hitler on His Real 

Aims. London 1939. cit dle Pine, Lisa. Education in Nazi Germany. Oxford: Berg, 2010, str. 1, překlad MM. 
33 (Pine 2010, 57) 
34 Neexistuje přesný překlad slova völkisch. Wegner ve své práci pracuje v tomto případě se syntézou pojmů rasa, půda a nacionalismus. V nacistickém diskurzu pojem völkisch získává silně antisemitské konotace. Wegner mj. cituje Hitlerova slova: „Völkisch stát se má postarat o 
to, aby světová historie byla psaná s rasovou otázkou na popředí“. 
Wegner, Gregory P. Schooling for a New Mythos: Race, Anti-Semitism and the Curriculum 

Materials of a Nazi Race Educator. Pedagogica Historica, 27/2, str. 193 – 194. 
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„Národní socialismus je politicky uplatňovaná biologie“.35 Narážel tím především na rasovou politiku NSDAP a například zákazy sňatků mezi Árijci a příslušníky jiných ras. Zároveň je však možné říct, že ve školách byla 
v biologii a v ostatních předmětech  uplatňována politika národního 
socialismu. Alfred Vogel, autor nového kurikula pro biologii a ředitel základní školy v Badenu v období Třetí říše, vytvořil pro školy sérii diagramů k tématu tzv. rasové otázky, které měly být pomůckou ve výuce nejen v biologii ale i 

v dějepise.36 Jako modelový příklad používal Vogel historii rodiny 
Siemensových, úspěšných v technologickém průmyslu. Ne však jako příklad úspěšných byznysmenů, ale jako ukázku „čistých genů .37 Jako ukázka obchodních či technologických úspěchů by příklad v každém případě sloužil pouze pro chlapce. Jak již bylo naznačeno, dívky byly 
vzdělávány odlišně od chlapců. Nacismus stejně jako fašismus akcentoval 
význam rodiny,38 s tradičním rozdělením rolí muže a ženy. Z chlapců měli být 
vychováni v prvé řadě vojáci a z děvčat matky. Dívky se ve škole připravovaly na budoucí život manželek, matek a hospodyň. Učily se, jak sestavit jídelníček pro celou rodinu obsahující všechny důležité látky, jak účinně uklidit kuchyň či jak předcházet nemocem.39 

3.2 Nová kurikula a nové učebnice Od doby, kdy se Hitlerova NSDAP definitivně chopila moci v Říši, začala vznikat nová kurikula a to zejména pro biologii, němčinu, zeměpis, matematiku, tělocvik, dějepis a nově vzniklý předmět rasových studií.40 Ten 

byl propojen zejména s biologií a dějepisem. V biologii se žáci nejprve učili 
Mendelovy genetické zákony a jejich praktické uplatňování na křížení květin 
                                                        
35 (Pine 2010, 43) 
36 V sedmé a v osmé třídě tedy ve věku cca –  let  měla být dle Vogela s žáky probírána zejména témata týkající se dědičnosti fyzických a mentálních charakteristik, charakteristiky nordické rasy, péče o genetické dědictví a jeho destrukce alkoholem, rozdíly mezi Židy a 
Germány apod. (Wegner 1991 27/2, 193) 
37 (Wegner 1991 27/2, 198) 
38 Blinkhorn, Francis. Fascists and Conservatives: The Radical Right and the Establishment in 

Twentieth-Century Europe. Francis & Taylor e-Librarary 2003, str. 14. 
39 (Pine 2010, 61) 
40 (Pine 2010, 56) Tyto předměty měly být hlavním nástrojem předávání světonázoru 
následující generaci, a tím se mělo zajistit přežití státu do budoucna. (Wegner 1991 27/2, 
190) 
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– které často názorně pěstovali přímo na školní zahradě. Učitelé pak vytvářeli přímou linku mezi pěstováním rostlin – jež častým křížením ztrácely své původní kýžené vlastnosti – a údajným nebezpečím, které hrozí Němcům, 
budou-li uzavírat sňatky s lidmi jiných národností.41 Speciálně Alfred Vogel v učebnicích předkládal zcela smyšlené informace, aniž by se je ani zdánlivě pokusil podložit nějakými fakty nebo zdroji. Dětské učebnice byly plné nákresů různých druhů lebek, návodů, jak rozpoznat Žida a Němce podle vzezření nebo informací o tom, jak je pravděpodobné, že Židé – v porovnání s ostatními občany Říše – zdědí a budou šířit nemoci.42 

3.2.1 Dějepis 

K dějepisu se Hitler vyjádřil jasně: „[při studiu dějin] je hlavní hodnota 

v rozpoznávání velkých linek vývoje […] protože nestudujeme historii, abychom 

znali minulost, ale abychom nalezli učitelku pro budoucnost a abychom uměli 

zajistit budoucí existenci našeho národa.“ 43 Dějepis byl integrální součást výchovy dětí a mladistvých v národně-socialistickém duchu. Nové učebnice nebyly přirozeně k dispozici ihned, učebnice z doby Výmarské republiky se používaly až do roku , kdy byly definitivně vyřazeny.44 Do vytváření nových učebních textů byli zapojeni vydavatelé, univerzitní profesoři, učitelé i školní administrativa.45 Důraz byl v novém výkladu kladen na prehistorii Germánů, lokální historii – což v nacionálně-socialistickém pojetí znamenalo 

nejenom znalosti okolního území, ale zejména budování lásky k otčině a 
národu. V učebnicích se zdůrazňovala německá kultura, velmi se mluvilo 
o pozici žen ve společnosti. Dívky měly být vedeny zejména k tomu, aby měly hodně dětí. Tato idea „národní obrody  vycházela z interpretace poklesu 

porodnosti a z toho vycházejících obav, aby se z Němců nestal „národ bez 

mladých .46 

                                                        
41 (Wegner 1991 27/2, 196) 
42 (Wegner 1991 27/2, 200) 
43 Hitler. Mein Kampf, str. 383. cit dle (Pine 2010, 49), překlad MM 
44 (Wegner 1991 27/2, 196) 
45 (Pine 2010, 49) Mezi hlavní autory nového kurikula dějepisu a říšských učebnic dějepisu Pine řadí tyto: Dieter Klagges, Johann von Leers, Hans Warneck, Willi Matschke, Johannes 
Mahnkopf. 
46 (Pine 2010, 51) 
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Byla-li řeč o jednotlivých historických aktérech, byli vyzdvihováni státníci, 
vojáci a jiní „velcí nositelé germánské kultury . Do tohoto Pantheonu byli zařazeni vedle samotného Hitlera Bismarck, němečtí rytíři, Goethe, Schiller, 
Wagner, Mozart.47 Militarismus a nacionalismus byly glorifikovány už 
v učebnicích z doby císařské i z doby Výmarské republiky, k několika výrazným proměnám v diskurzu však v učebnicích pro Třetí říši dojít muselo. Byl to zejména všudypřítomný antisemitismus. Již v dětských učebnicích se 
objevovaly texty o svobodných zednářích jako o mezinárodní židovské 
organizaci s politickým cílem ovládnout svět.48 Na výklad dějepisu a obsah dějepisných učebnic v Protektorátě měli nacističtí úředníci hodně požadavků. Nebylo to však poprvé, kdy chtěli nacisté svoji verzi evropského dějinného příběhu rozšířit mimo Německo. Ve školním roce /  proběhla německo-polská Konference o školních učebnicích. 
V září  se konala ve Varšavě a druhá část proběhla v červenci  
v Berlíně. Zástupci německých a polských pedagogických unií přinesli požadavky na obsahové změny v učebnicích dějepisu druhé strany. Pro potřeby této práce jsou zajímavé požadavky německé strany. Svým polským protějškům vytýkali zejména obecnou povahu textů, které se v polských učebnicích týkaly německých dějin či figur důležitých pro německý národní příběh. Nelíbil se jim „způsob nakládání s germánským národním 

charakterem“, popis rytířských řádů a jejich kolonizace východních oblastí, údajně nedostatečné upozornění na význam doby Fridricha Viléma I., Fridricha Velikého a Bismarcka a obecně neuspokojivé zdůrazňování přínosu německé kultury na polském území.49 Na výtku polské strany, že jsou němečtí pedagogové příliš germanocentričtí, došlo k ujištění, že „NSDAP 

uznává kulturní nezávislost národů ve vztahu k Německu“.50 Do jaké míry toto ubezpečení polskou reprezentaci na konferenci opravdu uklidnilo, zůstane nezodpovězenou otázkou. 

                                                        
47 (Wegner 1991 27/2, 199) 
48 (Pine 2010, 51) a (Wegner 1991 27/2, 209) 
49 Burleigh, Michael. Germany Turns Eastwards. Cambridge, Cambridge University Press, , , překlad MM. 
50 (Burleigh 1989, 132) 
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4 Školský systém za protektorátu Čechy a Morava a změny oproti I. a 
II. republice Mladá Československá republika přejala školský systém svého předchůdce 

Rakouska-Uherska. Pro děti od šesti let platila osmiletá povinná školní docházka. Tu mohly plnit buď na osmileté obecné škole, nebo na pětileté obecné a navazující tříleté měšťanské. Ta měla v některých případech ještě dobrovolný čtvrtý ročník.51 Po páté třídě obecné školy bylo možné přejít na nižší střední školu připravující žáky na studium na škole střední, která již byla výběrovou. Maturita na střední škole pak otevírala žákům cestu do 
Prahy nebo – od roku 1919 – do Brna nebo Bratislavy na školu vysokou. 
4.1 Školský systém I. československé republiky 

 V návrzích školských reforem začátku republiky se mluvilo zejména 

o sjednocení typů škol, na které žáci docházeli během povinné školní docházky, tedy zrušení oněch nižších středních škol. Dále se diskutovalo 

o prodloužení povinné školní docházky o jeden rok. Mimo to učitelé skrz školské referenty na sjezdu52 vznášeli požadavky na větší demokratizaci školství, snížení vlivu církve na výuku, snížení počtu žáků na třídu, redukci učební látky a její přiblížení k praxi.53 Na sklonku éry I. republiky v květnu  proběhl ve Zlíně celostátní sjezd školských referentů, kteří se shodli na několika požadavcích na další reformy – sjednocené školství vnímali jako výraz jeho demokratizace. Požadovali společné vzdělávání chlapců a dívek, neboť jej považovali za příznivý faktor pro jejich mravní vývoj. Chtěli lépe 
organizovanou péči o děti z nižších sociálních skupin, protože podle jejich 
názoru „hladové dítě nelze vzdělávat , a neposlední řadě vznášeli požadavek na vysokoškolské vzdělávání pedagogů.54 

                                                        
51 Štverák, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. Praha: SPN, 1983, str. 311. 
52 První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti v Praze 1.–3. července . Jireček, Miroslav. Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech – . Dizertační práce. 
Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2014, str. 74. 
53 Bosák, František. Česká škola v době nacistického útlaku. České Budějovice: SPN, , str. 
6. 
54„Hlavní body resoluce: . Žádáme, aby čsl. školství bylo sjednoceno a tím demokratisováno. 
Jednotná škola je náš národní program vyslovený již Komenským a Masarykem. . Koedukační 
škola je podle našich zkušeností příznivým prostředkem pro mravní výchovu. . Pracovní škola 
má býti školou sociálně výchovnou. . Školní práce vychovává. . Branná výchova je především 
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První československá republika byla od roku  složena z několika 
geografických celků s odlišným historickým vývojem a tyto celky vykazovaly značnou nevyrovnanost co do vzdělání tamějšího obyvatelstva. Dle údajů ze sčítání lidu roku  bylo v českých zemích negramotných obyvatel ,  %, 
na Slovensku 8,2 % a na Podkarpatské Rusi dokonce 30,9 %.55 Školní docházka byla postupně zaváděna již od druhé poloviny . století, ale několik generací trvalo, než školu začaly navštěvovat bez zbytečných úlev skutečně všechny děti. Gramotnost z toho důvodu nedosahovala dlouhou 
dobu ani zdaleka sta procent. Často se také stávalo, že děti se ve škole číst a psát naučily, ale jako dospělí tyto dovednosti ve své profesi nevyužívaly, a 
staly se znovu negramotnými. Po rakousko-uherském vyrovnání přistoupily obě části monarchie ke školským reformám. Slovensko se od českých zemí lišilo zejména v tom, že zde zákon neomezoval vliv církví na školy – tedy i nadále byly tři čtvrtiny škol na Slovensku provozovány církvemi – a povinná školní docházka byla pouze šestiletá pro chlapce a pětiletá pro dívky. Naproti 
tomu v českých zemích byla povinná školní docházka osmiletá a církev dohlížela pouze na výuku náboženství.  Co se ty c e s kol str ední ch, byl rozdí l mezi c esky mi zeme mi a vy chodní  c a stí  C eskoslovenska jes te  markantne js í   ̶ na Slovensku sve bytne  str ední  s kolství před vznikem první republiky prakticky neexistovalo, neboť bylo zcela maďarizované.56 První slovenská vysoká škola vznikla až v roce 1919. Pro Slováky bylo tedy jedinou možností, jak se vyhnout postupné maďarizaci, 
studium v zahraničí. 
                                                                                                                                                        
výchovou k citlivosti k pravdě, spravedlnosti a odhodlanosti hájit svobodu. . Výchova 
charakteru je podporována organisovanou sociální péčí o dítě. Hladové dítě lze těžko učit a 
vychovávat. . Mravní výchově se lépe daří u zdravého dítěte. Školní lékaři by měli být 
připraveni pro svůj úkol po stránce pedagogické. . Výchova charakteru nesmí být jen heslem, 
nýbrž nejvážnějším úkolem pracovních škol. Je proto potřebí doplnit přípravu učitelstva po této 
stránce hlavně ve smyslu vysokoškolského vzdělání. . Pro účinnější výchovné působení školy by 
bylo žádoucí snížit zákonem počet žactva ve třídách.“ Škola měšťanská: Věstník Zemské 
ústřední jednoty učitelstva měšťanských škol českých. Praha: Zemská ústředí jednota učitelstva měšťanských škol českých, –1941. 
55 Statistická ročenka RČS, Praha 1938. dle Rákosník, Jakub; Tomeš, Igor. Sociální stát 

v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918–1992. Praha: Auditorium, 2012, 
str. 320. 
56 Rákosník a Tomeš ,  
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4.2 Postupné sjednocování a zavádění změn Školství je instituce rozsáhlá, a proto konzervativní a pomalá, ani po založení republiky zde tedy změny nepostupovaly nikterak dynamicky. Zákon z dubna  stanovil zásady pro obsazování učitelských míst konkurzem namísto 
rakouské praxe, kdy přijetí záviselo na libovůli ředitele školy.57 Učitelé se sdružovali do několika organizací jako Československý svaz učitelstva nebo Československá obec učitelská.58 Československá obec učitelská se zasloužila 
v roce  o založení Školy vysokých studií pedagogických v Praze a v Brně Školy pedagogické, která byla podobně organizovaná. 
Mezníkem ve vývoji pedagogiky v první republice byl . červenec , kdy byl přijat tzv. malý školský zákon č. /  Sb. z. a n. Tento zákon přinesl 
následující změny: I  rozšířil povinnou osmiletou školní docházku i na Slovensko, II  zrušil úlevy ve školní docházce, III  snížil počet žáků 
v jednotřídce na šedesát pět a v ostatních třídách na sedmdesát žáků, 
IV) zavedl společně vzdělávání chlapců a dívek na všech stupních a V) zavedl rovnost učitelek a učitelů před zákonem.59 Zákon dále nově zaváděl občanskou výchovu. Náboženství v učebních plánech zůstalo, ale rodiče získali právo své dítě z těchto hodin odhlásit. Druhá republika nepřinesla do školství výrazné změny ideové, ale částečně organizační. Po odstoupení československého pohraničí byly tisíce českých rodin vyhnány do vnitrozemí. Děti z těchto rodin musely začít docházet do nové školy, stejně tak se vyhnaní čeští učitelé dožadovali nového pracovního 
místa v okleštěném Československu. České školy na nyní německém území byly postupně rušeny a školní budovy byly využívány zejména pro armádní účely. V pohraničí zůstaly do roku 1942 z českých škol jen školy obecné.60 

                                                        
57 Štverák ,  
58 Československá obec učitelská, ČSOU – učitelská organizace založená  s cílem sdružit všechny pokrokové učitelské organizace.  vedle ČSOU založen Svaz učitelstva československého, protipokrokově orientovaný, jehož členy byly organizace odštěpené od ČSOU. Jednotná organizace čs. učitelstva vznikla  vytvořením Odborového svazu zaměstnanců školství a osvěty dnes Odborový svaz školství a vědy .  
Kodedová, Oldřiška; Uherek, Zdeněk. Kapitoly z dějin českého učitelstva -1938). Praha: 
SPN, 1972, str. 98. 
59 Štverák ,  
60 Morkes, František. Československé školy v letech . světové války. Praha: Pedagogické 
muzeum JAK, 2005, str. 8. 
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Z pohraničí se nestěhovali jen žáci a učitelé, ale často i celé školy, které 
narychlo hledaly nové prostory na území republiky. Dle Františka Bosáka vykazuje období druhé republiky a nacistické okupace několik společných rysů. Docházelo k omezování českých pravomocí na našem území, ale pokusy o ideologické změny ve školství měly zatím naději na úspěch jen skrz nepřímý německý tlak zvenčí.61 Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava nabraly požadované změny a tlaky ze strany německých úřadů na intenzitě. Širší záměr nacistů germanizovat celý středoevropský prostor měl své dopady samozřejmě i na protektorátní školství. Nacisté měli 
v této oblasti dva hlavní cíle – celý školský systém měl být přizpůsoben německému vzoru a celková úroveň vzdělanosti obyvatel Čechů se měla snížit. Měšťanské školy byly přejmenovány na školy hlavní a staly se přísně výběrovými. Tento osud brzy čekal většinu českých škol, protože na české střední školy byl zaváděn numerus clausus přijímaných studentů. Do škol začala být zaváděna nacistická pedagogika, vše bylo pravidelně na školách kontrolováno ze strany německých i českých inspektorů.62 Cílem nacistické pedagogiky nebylo vzdělávání intelektuální, ale výchova žáka s nacionálně-socialistickým světovým názorem, správně formovanými charakterovými a volními vlastnostmi a tělesně zdatného.63 Každý státní režim formuluje cíle vzdělávání žáků.64 Váleční pedagogové měli svým žákům předávat nacionálně-socialistický světonázor. Žádoucími charakterovými vlastnostmi oddaného říšského občana byly mlčenlivost, věrnost a obětavost.65 Tyto vlastnosti však nebylo možno rozvíjet u všech zájemců 
o studium, tyto tedy nemělo význam dále vzdělávat. Přesvědčení 
o omezených možnostech výchovy vychází z rasové teorie, která praví, že výchovou nelze nic nového vytvořit, ale jen rozvinout, nebo omezit zděděné 
                                                        
61 (Bosák 1969, 5) 
62 (Morkes 2005, 11) 
63 (Bosák 1969, 7) 
64 Současná škola se zaměřuje kupříkladu mj. na „utváření pozitivních občanských postojů 
[žáků], rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a 
podporuje přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně 
kolektivní obrany[…]“  
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, MŠMT v Praze 2017, str. 51. 
65 (Bosák 1969, 7) 
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vlohy. Ani už tak opovrhované duševní vzdělávání neušlo ze strany nacistů formování. Nejsilnější ideologické tlaky se soustředily na biologii, dějepis, zeměpis a výuku jazyků. Problému, jak se tyto předměty vyučovaly, jaké učební pomůcky byly k dispozici a jaké požadavky byly kladeny na učitele, se věnuje následující kapitola. Německé školství, kterému se mělo protektorátní přizpůsobit, se od toho 
protektorátního v některých aspektech lišilo. Němečtí žáci měli  let povinné školní docházky na obecné škole. Poté měli možnost navštěvovat šest let školu střední, jež byla ekvivalentem československé měšťanky a byla spíše praktického zaměření. Po absolvování střední školy byli žáci bez přijímacích zkoušek přijímáni na vyšší odborné školy. Nadanější studenti po obecné škole nastupovali na školy vyšší, kde studovali osm let. Vedle tohoto systému existovaly ještě elitní chlapecké internátní školy, které se zaměřovaly téměř výhradně na výchovu vůdčích typů, tolik nacisty obdivovaných a pro systém založený na vůdcovském principu tolik potřebných. Dalším krokem na cestě sjednocování protektorátního a německého školství 
bylo sjednocení klasifikace. Od poloviny roku 1943 byl v Protektorátu zaveden nový klasifikační řád – nově se chování hodnotilo podle čtyřstupňového systému, předměty podle šestistupňového – velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, dostatečný, nedostatečný s možností nápravy , nedostatečný.66 Propadající žák mohl být nasazen do výroby. Aby nebyli učitelé na své žáky příliš mírní a nechránili je tak před vyloučením ze studia, nebylo učitelům dovoleno rozdávat více než dvě jedničky v jedné třídě za jednotlivý předmět a mj. bylo také ztíženo získat prospěch 
s vyznamenáním.67  

                                                        
66 (Morkes 2005, 14) Tím se stupnice rozrostla o jeden stupeň; po válce se pedagogové vrátili 
k původnímu klasifikování, které v českých zemích bylo zavedeno v r.  školním a vyučovacím řádem – tzn. třístupňová klasifikace chování a pětistupňová klasifikace výsledků opět zmizel stupeň „nedostatečný s možností nápravy . 
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Klasifikace#Historie . září 2017) 
67 Doležal, Jiří. Česká kultura za Protektorátu: školství, písemnictví, kinematografie. Praha: 
Národní filmový archiv, 1996, str. 53. 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Klasifikace#Historie


Monika Mazlová, Výuka dějepisu na českých základních školách za protektorátu Čechy a 
Morava 

 

28 

 

5 Přeškolování učitelů, učební pomůcky a zásahy do vyučování Být učitelem v protektorátu Čechy a Morava nebylo jednoduché. Učitelův profesní život byl omezován nesčetným množstvím vyhlášek, zákazů a požadavků na světonázor učitele i žáků, školám byly odebírány učební pomůcky i prostory pro výuku, žáci i studenti byli využíváni pro válečnou činnost a všichni byli pod neustálou kontrolou nacistických úřadů a inspektorů. 
5.1 Vylučování žáků i učitelů 

V nejsložitější situaci se bezesporu nacházeli učitelé židovského původu. Všichni Židé v Říši a okupovaných územích – tedy i v Protektorátu – podléhali rasovým Norimberským zákonům. K 16. březnu  byli všichni učitelé židovského původu propuštěni ze služby.68 Stejný rok byli ze škol vyloučeni členové komunistické strany a bývalí legionáři.69 Propouštění, respektive předčasné penzionování se týkalo i českých učitelů a učitelek. Hranice pro odchod do starobního důchodu byla pro učitele stanovena na  let a pro učitelky na  let.70 Těm zbývajícím byly navýšeny hodiny přímé pedagogické činnosti z původních   na  výukových hodin pro mladší  let a  hodin pro učitele starší  let. Veškerá vedlejší činnost, zejména byrokratického rázu, kterou byli učitelé zahlcováni v čím dál zvyšující se míře, nebyla hodnocena jako přespočetná, a nebyla tedy odpovídajícím způsobem 
honorována. S vylučováním židovských žáků ze škol částečně začala již vláda druhé republiky. Podle výnosu MŠANO z února 1939 byli z německých středních škol v Protektorátě vyloučeni „cizinci židovského náboženského vyznání , tedy většinou Němci, kteří do Československa emigrovali po roce 33. Od září téhož roku nesměli už židovští žáci navštěvovat žádné německé 
                                                        
68 Židovským žákům a studentům byl k . září  omezen přístup do škol zavedením 
numerus clausus. Od . září  byli z výuky vyloučeni zcela. Za další rok, tedy od . září , museli všichni Židé starší šesti let věku nosit na svrchním oblečení viditelné označení Davidovou hvězdou. (Morkes 2005, 9) 
69 (Bosák 1969, 25) 
70 Pravděpodobně proto, aby měly úřady dohled nad menším počtem učitelů. 
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protektorátní školy.71 O prázdninách následujícího roku pak byli vyloučeni židovští studenti i z českých škol, čímž bylo části z nich znemožněno dokončit povinnou školní docházku, z níž je paradoxně žádný předpis nevyvazoval.72 

V létě  se dal K. H. Frank slyšet, že se „české školství nalézá ve stavu naprosto nezdravého rozšiřování  a z absolventů vzniká „duševní 
proletariát , jelikož mají mizivé šance na uplatnění v zaměstnání.73 Po uzavření českých vysokých škol . listopadu  byly postupně rušeny školy střední. Během roku  byly rušeny ty školy, které byly za druhé republiky přesunuty ze Sudet. Na podzim  říšský protektor určil, že na české střední školy může být přijato pouze .  žáků,74 stejně jako rok před tím. Počet tříd v jednotlivých školách a ročnících se nesměl meziročně navyšovat, byl omezován počet otevíraných paralelek. Výuka byla nadále ztěžována zejména opětovným zvyšováním počtu žáků na třídu – v českých obecných školách docházelo do jedné třídy až  dětí. Množství žáků na třídu i na českých hlavních školách přesahoval počet žáků v německých třídách až 
o 35 %.75 Navíc byly měšťanské školy přejmenovány na školy hlavní, byly na nich zavedeny přijímací zkoušky, a staly se tedy školami výběrovými. Množství přijímaných žáků se dále rok od roku snižovalo – nařízený numerus clausus vztahující se na žáky hlavních a středních škol se každý rok snižoval. Pouze ve školním roce /  počet studentů stoupl, neboť na protektorátní školy nastoupily děti Čechů z okupovaných Sudet, uprchlíků 
z nového Slovenského státu a Podkarpatské Rusi.76 Říšský protektor 
Konstantin von Neurath nejen těmito kroky sledoval cíl snížení počtu české 
inteligence. 

5.2 Učební pomůcky Ti učitelé, kterých se netýkalo osvobození od služby ani předčasný důchod, zůstali ve škole s žáky, kteří prošli sítem omezování počtu studujících. Dalším 
                                                        
71 Kasperová, Dana. „Vzdělávání židovských dětí v Protektorátu Čechy a Morava v letech 
1939–1942.  Pedagogika, , roč. LV, str. . 
72 Kasperová , roč. LV,  
73 Brandes, Detlef. Germanizovat a vysídlit. Národnostní politika v českých zemích. Praha: 
Prostor, 2015, str. 94. 
74 Doležal ,  
75 Doležal , 3) 
76 Podkarpatská Rus připadla první vídeňskou arbitráží roku  Maďarsku. 
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bodem, který ztěžoval školní práci všem zúčastněným, bylo vyřazování učebních pomůcek. Od září  bylo dle vyhlášky protektorátních úřadů nutné vyřadit ze školy všechny obrazy, které se nesrovnávaly s tehdejšími poměry k Říši.77 To znamenalo schovat do depozitáře všechny obrazy zobrazující boje legionářů či výjevy bojů Čechů s Němci. Dále to byly mapy, jež zobrazovaly Československo v předmnichovských hranicích.78 Ze zdí mizely obrazy Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše i státní znaky a byly 
nahrazovány obrazy Adolfa Hitlera a Emila Háchy. Pokud ve školách zůstaly obrazy významných českých mužů a žen, musely být doplněny stejným množstvím významných Němců. Sejmuté obrazy byly zapečetěné a uložené; při některých úřadech působila tzv. spalovací komise, jejímž úkolem bylo 
zajistit likvidaci Benešových obrazů.79 Největší problémy byly s učebnicemi. Kvůli těm byla již za druhé republiky zřízena Komise pro revizi učebnic, jejímž úkolem bylo postupně zkontrolovat všechny učebnice a učební texty používané v základním i středním školství; celkem komise zkontrolovala  titulů.80 Z učebnic dějepisu byla jako první na začátku roku  z důvodů ideové závadnosti zakázána učebnice Eduarda Štorcha a Karla Čondla.81 Cenzura učebních pomůcek samozřejmě pokračovala za Protektorátu. Texty, 
které komise nevyřadila, procházely další revizí přímo na školách. Během vyučování žáci tuší začerňovali jakékoli zmínky o Československu – české názvy měst v odstoupeném pohraničí, slova československý v názvech nakladatelství, československý jazyk byl upraven na český, stejně tak např. Československá grafická unie. Dále studenti začerňovali celé texty či vytrhávali strany, které se týkaly těch historických událostí a období, která se neslučovala se soudobým poměrem k Říši. Z učebnic tedy zmizela 
                                                        
77 Výnosy MŠANO I/  – , č. / , . . . cit. dle Doležal ,  
78 Doležal ,  
79 (Bosák 1969, 23) 
80 Šustová, Magdalena. „Výuka dějepisu na českých středních školách za Protektorátu Čechy a Morava.  XIII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Dějiny středního školství na 
Jesenicku. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, , str. 93. 
81 O učebnicích. Zvláštní otisk z Věstníku. Státní nakladatelství r. 1945, str. 1. Documenta 
Pragensia IV, Archiv hl. města Prahy. 



Monika Mazlová, Výuka dějepisu na českých základních školách za protektorátu Čechy a 
Morava 

 

31 

 

Velkomoravská říše, vláda Přemysla Otakara II., éra husitství či éra národního 
obrození atd.82 Druhá vlna revizí, která se týkala školního roku / , byla o poznání přísnější. Dva týdny před začátkem školního roku protektorátní úřady rozhodly, že učebnice zeměpisu, dějepisu, českého a německého jazyka mají být staženy ze škol a že budou vydány učebnice nové. Takový úkol se během pouhých čtrnácti dnů nedá stihnout, a tak se od září většina učitelů humanitních předmětů potýkala s nedostatkem učebních textů, případně 
zcela absentujícími učebnicemi.83 Vzhledem ke dříve staženým obrazům a mapám bylo zajišťování výuky nadále nadmíru složité.  Vyučující dějepisu se nemuseli starat příliš dlouho, neboť v prosinci 1941 byla výuka dějepisu a občanské výchovy  na českých školách zastavena zcela a namísto ní měly probíhat hodiny německé konverzace. Stejné nařízení se týkalo i církevních dějin a dějin literatury. Dotace německého jazyka a tělesné výchovy byly během války zvyšovány i na úkor jiných předmětů, což 
odpovídalo deklarovanému cíli nacistické pedagogiky. Výuka dějepisu byla 
obnovena na konci roku 1942, kdy byla zavedena povinná maturita 

z německých dějin.84 Nová učebnice dějepisu pro střední školy byla vydána až v roce  a byla již celá v němčině. 
5.3 Zásahy do vyučování Vylučování učitelů i žáků z vyučovacího procesu a vyřazování učebních pomůcek nebylo zdaleka vše, čím byla výuka narušována. Vyučování jako takové bylo zejména velmi často přerušováno. Důvody byly různé – uhelné 

prázdniny, kvůli úsporám prodloužené vánoční prázdniny, deklarované nebezpečí šíření obrny a v neposlední řadě sběry.85 Během války byly vypisovány sběry všeho možného. Sbíraly se kosti, léčivé byliny, kovové předměty, papír, guma, ovocné pecky ze švestek, slív a rynglí , olejnatá 
semena.86 Celá školská soustava byla nacistickými úřady využívána jako 
                                                        
82 Šustová ,  
83 Šustová ,  
84 Šustová ,  
85 Doležal ,  
86 (Bosák 1969, 55) 
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levný zdroj pracovní síly a přidružený administrativní aparát.87 Žáci během volného času místo přípravy do školy plnili sběrové plány, učitelé museli vést přesnou evidenci odevzdaného materiálu a své žáky pro práci motivovat. Nesplněním nastaveného limitu se škola vystavovala riziku dalších restrikcí ze strany protektorátních úřadů. Necitelnější zásahy do průběhu vyučování nastaly po bitvě u Stalingradu , kdy bylo i školství zasaženo totálním nasazením a požadavkem orientovat veškerou svou energii pro válečnou činnost. První vlaštovka však přilétla již o letních prázdninách roku  v podobě rozhodnutí o tzv. dobrovolné práci žactva v zemědělství. Žáci museli v září donést do školy 
potvrzení o prázdninové práci v zemědělství, toto šlo však získat snadno. Později měli starostové jednotlivých obcí možnost si žáky na práci vyžádat – často se tak dělo během žní, sklízení brambor nebo chmele.88 Školní vyučování bylo stále více kráceno, čímž se škola vzdalovala od svého původního poslání. 
Na výše uvedeném vidíme, že obyvatelstvo Protektorátu nemělo být příliš vzděláváno, protože se mělo zejména účastnit výroby, ovšem válečná praxe vzdělávání ani moc nepřála. 
5.4 Obsahové změny ve výuce a přeškolování učitelů Za druhé republiky došlo na československé politické scéně k citelnému 

posunu k pravici a ke zjevnému přibližování se Německu. Činnost stran, které stály na levé straně politického spektra, byla potlačována, vládní stranou 
druhé republiky byla Strana národní jednoty.89 Deziluze z vývoje za první republiky vedla ke kladení většího důrazu na tradiční hodnoty.90 

                                                        
87 Na tradici válečné ekonomiky později navázala ekonomika socialistická, která mezi lety  a  využívala školní aparát obdobným způsobem. 
88 (Bosák 1969, 56) 
89 SNJ sjednotila nelevicové strany Československa; jejím jádrem byli bývalí agrárníci, předsedou Rudolf Beran. Svou orientací směřovala k nacionálně akcentovanému autoritativnímu režimu. Opoziční stranou byla levicová Národní strana práce, jejíž jádro tvořili členové bývalé sociální demokracie, předsedou byl Antonín Hampl. Komunistická 
strana byla zakázána zcela; prezident Beneš byl v exilu. 
90 Jireček ,  
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Ideologické změny obsahu učiva neproběhly tak rychle, jak by se dalo očekávat i vzhledem k vyhrocené diskuzi, kterou vyvolaly. Celému konceptu 

nových osnov druhé republiky se říkalo „národní a křesťanská výchova mládeže .91 Na dvacet let po první světové válce bylo nahlíženo jako na neúspěšný projekt a byla kritizována jako celek – například pražský arcibiskup Karel Kašpar vnímal státní porážku jako důsledek české bezbožnosti a sekularizace první republiky. Převýchova národa podle něj měla začít u pokřesťanštění školství a náboženské výchovy dětí. V katolickém tisku se hovořilo o „zchátralosti mládeže  a československá škola byla označována za „nevlasteneckou . „První republika promrhala náboženské 

hodnoty, a tím ochudila národ.“92 Manifest Učitelstvu česko-slovenskému iniciovaný několika univerzitními profesory včetně rektora Masarykovy 
univerzity v Brně požadoval „sjednocení školství a národa kolem Krista .93 To by znamenalo povinné vyučování římsko-katolického  náboženství na školách základního a středního stupně, zákaz výkonu povolání pro učitele-ateisty nebo přepracování učebnic v novém duchu. Tato teze o škole „národní a věřící  však narazila na odpor i Strany národní jednoty, jejíž část tvořili bývalí příslušníci agrárníků.94 Do škol se tedy nakonec nevrátily povinná modlitba ani jednotná víra, ale hlas integrálních katolíků95 zůstal nadále 

silný.96 

V počáteční fázi okupace ve školách přibývalo hodin německého jazyka často na úkor jiných předmětů , ale nové osnovy z léta  nepřinesly příliš radikálních změn. V celkovém duchu výchovy žáků a studentů neměla být 
                                                        
91 (Bosák 1969, 22) 
92 Rataj, Jan: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 

1938-1939. Praha: Karolinum 1997, str. 135. 
93 (Rataj 1997, 135) 
94 Od roku 1922 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, spojovala zejména sedláky a rolníky na československém venkově, který byl vesměs katolický. 
95 Integrální katolicismus je forma antiliberálního katolicismu 19. století, který byl antirevolučními mysliteli brán za úhelný kámen myšlenkového schématu budovaného proti 
z jejich pohledu společensky rozkladným idejím francouzské revoluce. Integrální 
katolicismus jako takový vznikl z odporu vůči vnitrocírkevnímu modernismu počátku . století, snažícímu se vysvětlit Bibli ve světle poznatků jiných vědeckých oborů a přizpůsobit tak katolictví modernímu světu. zdroj: Foral, Jiří: Integrální katolicismus a krajní pravice. In: 
Rexter 1/2012 (recenzovaný on-line časopis vydávaný Centrem pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. ve spolupráci s Katedrou politologie FSS MU a Oddělením Bezpečnostních a strategických studií FSS MU  . září ) 
96 (Rataj 1997, 137) 
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nadále zdůrazňována idea demokracie; důraz měl být naopak kladen na úctu 
k fyzické práci, slušné společenské chování, smysl pro rodinný život. Konkrétně v dějepise se namísto státu začal zdůrazňovat národ a československou státně-národní ideu nahradilo češství.97 Jak již bylo řečeno, od školního roku /  docházelo k vyřazování obrazů a učebnic či jejich částí – obrazových nebo textových. Začerněné skutečnosti měly ze školy zmizet nejen ve své fyzické podobě, ale i ve všech zmínkách a narážkách. Otázkou zůstává, zda toho bylo lze dosáhnout, pokud změny v učebních textech prováděli sami žáci. Školní výchova čím dál tím více směřovala k výchově podobné té na německých školách – jejímž cílem 
byla úcta k říšskému vůdci a posílení žádoucích charakterových vlastností. Školní předměty postižené nacistickou ideologií byly zejména biologie, němčina, zeměpis a dějepis. Biologie měla pěstovat zejména rasový cit; zeměpis se prakticky cele věnoval území Říše, případně dobytým a okupovaným územím; němčina se po obsahové stránce pochopitelně příliš nezměnila, ale významně byla navýšena její hodinová dotace; výuka jiných jazyků byla výrazně omezována. Nakonec dějepis, jehož úkolem nadále měla být spíše příprava na budoucnost než interpretace obrazů minulosti. České dějiny byly vykládány zejména jako součást dějin Říše, jejímž dějinám se měli učitelé věnovat především. Zdůrazňována byla ta období, během nichž byli Češi s Němci zadobře či spolu významněji spolupracovali. Výuka obecných dějin přibyla až po dalším roce. Nedostatek učebních pomůcek protektorátní úřady řešily prací přímo 
s učiteli, a to jejich přeškolováním. Tato myšlenka vznikla již za doby, kdy byl říšským protektorem Konstantin von Neurath, ale realizovaná byla až 
o několik let později – kurzy byly zahájeny v době německých úspěchů na východní frontě, kdy nacisti věřili ve své konečné vítězství. Učitelé nebyli jediní, komu hrozila nějaká forma převýchovy. Ministerstvo školství a národní osvěty mělo jako svůj hlavní cíl stanovenou převýchovu mládeže a 
                                                        
97 (Bosák 1969, 22) 
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Úřad lidové osvěty chtěl dokonce převychovat celý národ v duchu nacionálně-socialistické myšlenky.98 Přeškolování učitelů mělo za úkol vštípit pedagogům kromě zásad nacistické pedagogiky hlavně nový diskurz, ve kterém měli látku vykládat, a ověřit si, že mu sami pedagogové opravdu věří a přijali ho za svůj. Kurzy probíhaly 
v Rankenheimu99 nedaleko Berlína v areálu s kapacitou cca 80 osob. Kurzy si vzaly pod svá křídla Ústřední institut pro výchovu a vzdělávání – po odborné 

stránce – a Nacionálně socialistický svaz učitelstva – po stránce světonázorové. Rankenheimské kurzy měly obsáhnout národopis, vlastivědu, nauku o rasách, prehistorii a raný dějepis a lidovou kulturu. Přeškolování se samozřejmě netýkalo pouze učitelů z Protektorátu, ale ze všech Německem dobytých území. Českým a moravským učitelům kurzy začaly na významné datum . října  a trvaly do poloviny roku 1943.100 V první vlně se do Rankenheimu svezli dějepisáři, ve druhé zeměpisci a ve třetí biologové. Jejich kurzy byly na jaře  přesunuty do Prahy, neboť Berlín byl bombardován 
britskými vojsky. Učitelé trávili v Rankenheimu vždy dva týdny v padesátičlenných skupinách, jen dějepisci museli absolvovat dva běhy přeškolování, neboť je čekalo více látky. Denní režim se podobal vojenskému drilu – střídání manuální práce a přednášek, večer povinná skupinová zábava a závěrečná „diskuze  nad 

obsahem přednášek.101 Přednášky se točily okolo těch historických témat, 
které bylo v očích nacistů třeba znovu interpretovat, ať už to bylo husitství jako doba úpadku českých zemí, bitva na Bílé hoře, která byla zejména německou prohrou, či teze, že „německé osvícenství zlomilo románskou 

nadvládu nad Evropou“.102 Žáky bylo třeba vychovávat k vědomí, že žijí 
v německém životním prostoru. Nacisté nepoužívali smyšlená fakta, ale dopouštěli se nepřesných generalizací, či vyváděli ze skutečností nelogické 
                                                        
98 Doležal ,  
99 Rankenheim byl pojmenován po pruském radním Fridrichu Wilhelmu Rankem, který tam 
v roce  koupil půdu, na které postupně nechal vystavět panské sídlo, stáje, továrnu 
na cihly. 
100 (Bosák 1969, 43) 
101 (Bosák 1969, 44) 
102 (Bosák 1969, 46) 
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závěry. Více k nacistickému diskurzu českých dějin v šesté kapitole. Během kurzu odevzdávali pedagogové německy psané práce o obsahu přednášek, podle kterých německý inspektor posuzoval, zda budou s to učit v duchu říšského výkladu dějin. 
Obávanou postavou rankenheimských kurzů byl inspektor Gustav Werner. Byl to jeden ze čtyř německých inspektorů, kteří dohlíželi na české školy, jeho agendou byly školy střední. Trval na tom, že učitel musí ke svým žákům promlouvat tak, aby poznali, že mluví z osobního přesvědčení, a ne 

z donucení. Na školách řádil zejména během maturit, kdy si vynucoval nejméně pětinu propadlých studentů a často sám nahrazoval předsedy zkušební komise.103 

Pobytem v Rankenheimu přeškolování nekončilo. Další kurzy probíhaly na 
území Protektorátu a byly vedeny právě účastníky rankenheimských kurzů, na jejich průběh dohlíželi němečtí pozorovatelé.104 Němečtí inspektoři měli nadále za úkol kontrolovat učitele ve školách, za tímto účelem existovala 
definovaná kritéria pro posouzení vhodnosti jejich chování. Byla rozlišována tzv. pasivní a aktivní loajalita. Za pasivní loajální chování bylo považováno chování korektní, avšak zdrženlivé, bez vlastní iniciativy. Aktivní se pak vyznačovalo vlastní invencí učitele, zřejmým přihlášením se k říšské myšlence.105 

  

                                                        
103 Doležal ,  
104 (Bosák 1969, 46) 
105 Doležal ,  



Monika Mazlová, Výuka dějepisu na českých základních školách za protektorátu Čechy a 
Morava 

 

37 

 

6 Analýza oficiálního textu učebnice Učebnici dějepisu Stručné dějiny Říše vydalo Školní nakladatelství pro Čechy 
a Moravu v Praze v roce  a schválilo ji ministerstvo školství . března téhož roku jako učebnici pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol 
obecných na školách s českým vyučovacím jazykem. Učebnice je rozměrů odpovídajících přibližně formátu A , je v pevné vazbě, celkem má  stran. Na přibližně polovině stránek je mimo textu ještě ilustrace nebo mapka. Učebnice se věnuje dějinám geografického prostoru Německa, resp. tomu, co autoři považovali za životní prostor Němců. Text je chronologický, začíná vznikem Země a končí současností. Účel analýzy této učebnice je ověřit, do jaké míry byla ovlivněna nacistickým světonázorem, 
jaké historické kapitoly byly vybrány, kolik jim bylo dáno prostoru a jaký pedagogický účel tato učebnice měla. 
V nacistickém diskurzu byla historie redukována na výčet bojů Germánů  
o přežití a o životní prostor.106 Na základě výkladu o různých interpretacích 
nacionalismu, nacistické pedagogice a implementaci říšského pedagogického přístupu v protektorátním školství se lze domnívat, že učebnice představuje dějiny prizmatem romantického herderovského přístupu k nacionalismu107, který předkládá jako jediný možný. Dále předpokládáme, že autoři učebnice národnímu příběhu přidají rasistické prvky, aby žákům ukázali, že příslušníci nordické rasy jsou historicky lépe vybaveni být vládci, umělci, vědci. I Němci však potřebují jednoho silného vůdce, který bude jim i ostatním národům 
ukazovat cestu. Autoři učebnice se musejí vypořádat se vztahem Říše k římsko-katolické církvi. Je možno se domnívat, že církev bude v učebnici vykreslena jako rival říšského vůdce. Komplikovanější úkol měli autoři učebnice s církví v Itálii 

vzhledem ke smlouvě mezi Hitlerovým spojencem Mussolinim a Vatikánem.  

                                                        
106 Carr, William. Arms, Autarky and Aggression. London: Edward Arnold Ltd., 1972, str. 11. 
107 Herder považuje národ za přirozenou entitu, která stojí na mýtu společného původu. 
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6.1 Myšlenkové základy nacistického výkladu historie 

Nacistická filosofie prostupuje celým textem v ne příliš umně skrývané propagandě. Jako základní stavební kameny výkladu autoři položili důraz na nadřazenost árijské rasy nad všechny ostatní rasy, antisemitismus, vůdcovský princip, nadřazenost vůle nad racionalitu, jeho pozitiva, potažmo nutnost a historicky podmíněný požadavek Germánů  na životní prostor. Fašistické – a tedy i nacistické – hnutí má ve svých základech mnoho paradoxů. Jedním z nich je syntéza protikladných idejí, které ovládaly myšlenkový svět na přelomu . a . století. Harry Roderick Kedward hovoří o synkrezi socialismu a kapitalismu, racionalismu a iracionalismu, 
podpory masy a elit a v neposlední řadě o syntéze civilizovanosti a 
primitivismu.108 Dle Kedwarda západní svět na začátku moderních dějin triumfoval nad přírodou, nad pověrami, vynálezy ve všech oborech lidské činnosti otevíraly nové a nové možnosti a společnost se mohla těšit na budoucnost, kde mělo být vše jasnější, jednodušší, rychlejší. Zároveň s touto rychlou přeměnou však přichází na scénu romantismus s obdivem ke všemu původnímu,109 až 
primitivismus. Jak v umění, tak v nazírání na historii a na její vztah 

k současnosti. Fašisté brali inspiraci v kombinaci několika zdrojů, z nichž některé interpretačně instrumentalizovali. Ať už to byl Hegel, 
Nietzsche s jeho představou nadčlověka, Darwin a jeho slavné dílo O původu druhů, nebo Arthur de Gobineau a Esej o nerovnosti lidských plemen. Zvláště posledně jmenovaná esej v kombinaci s darwinovskou evolucí přenesenou na historii vývoje společnosti vedly k fascinaci mytickými árijskými předky, 
pohanstvím a okultismem.110 Tato fascinace logicky přispěla k představě, že nadřazenost árijského národa se musela projevovat již v těchto 
prehistorických dobách. Tato nadřazenost nejen ospravedlňovala diskriminaci vůči tzv. méněcenným rasám, ale zároveň nutnost se určitých ras zbavit, protože představovaly 
                                                        
108 Kedward, H. R. Fascism in western Europe 1900-1945. London: Blackie, 1973, str. 6. 
109 (Hirt 2-3/2007) 
110 (Kedward 1973, 23) 
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nebezpečí nákazy a oslabení árijské rasy a v konečném důsledku by tedy byly schopny árijskou rasu porazit. Přístup nacistů k jednotlivým méněcenným rasám se lišil podle jejich údajné nebezpečnosti vůči Germánům. Restrikce, které se týkaly Židů, byly přísnější než ty vůči Slovanům, potažmo Čechům. 
V nacistickém diskurzu byl velmi silný etatismus, který se snoubil 

s vůdcovským principem a hierarchií. V nacistickém výkladu teze Fridricha Hegela, který tvrdil, že státní zájem je zájem všech, se národ stal předmětem náboženské úcty, a náboženství bylo třeba chránit. V demokracii viděli nacisté brzdu národního rozkvětu, neboť ta chrání zájmy jednotlivců, ale ne 
národa jako takového. V duchu holismu považovali fašisté celek za daleko více než jen souhrn jeho částí. Takový celek potřebuje silného vůdce, který 
bude mít na srdci především jeho – tedy národní – zájmy.111 Národ může být úspěšný na základě své vůle k moci, a proto potřebuje vůdce, který touto vůlí 
disponuje. Původ národů je v učebnici zřetelně popsán jako předhistorická skutečnost. Nehovoří se v ní o žádných mýtech, pravděpodobně z důvodu omezeného rozsahu učebnice. Nacisté věřili, že německý – potažmo germánský – národ tu byl odjakživa. Jako nejsilnější národ – jak se prokázal v dějinném příběhu – měl historický úkol chránit Evropu před nebezpečím z východu a zároveň neoddiskutovatelné právo na životní prostor, který jim jiné národy v Evropě 
sebrali. Hitler byl přesvědčen, nejen na základě Darwinovy teorie evoluce, že se lidé nikterak neliší od zvířat a že život na zemi je pouze bojem o přežití. Byl toho 
názoru, že lidé jsou řízeni svými pudy, a to zejména pudem pohlavním a pudem výživy. To znamená, že člověk zejména potřebuje jíst – tedy mít 

k dispozici půdu – a najít si partnera – tedy mít k dispozici dostatečně velké penzum příslušníků svého kmene. Lidstvo jako celek však má k dispozici pouze omezený prostor, což nevyhnutelně vede k boji za uspokojení těchto potřeb na úkor jiných, tedy k rasovému boji. Soucit se slabšími a staršími je 
v tomto pohledu „nevědecký . V Hitlerově pojetí byla politika především 
                                                        
111 (Kedward 1973, 31) 
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uměním uřídit tento boj. Konkrétně zahraniční politika byla pak uměním udržet v životaschopné rovnováze růst populace vlastního národa na jedné straně a kvantitu a kvalitu půdy v jeho držení na straně druhé. 112 Další z Hitlerových argumentů pro expanzi Německa na východ byl geopolitický. Nechal se slyšet, že „Letadlem je možné přeletět naše německé 

území za necelé čtyři hodiny. Už není chráněné geograficky, jako Rusko, jehož 

rozloha je silou a bezpečím sama o sobě.“113 V neposlední řadě Hitler propagoval myšlenku autarkie, tedy ekonomické nezávislosti. Byl přesvědčen, že mezinárodní obchod vede k závislosti na ostatních státech, a tudíž k omezení svobody. Protože však soběstačnost v německých hranicích nebyla možná, nezbývalo Němcům než expandovat.114 Kombinace potřeby životního prostoru a soběstačnosti znamenala, že Hitlerovy ambice, co se týče 
zisku nových území, nebyly koloniální, ale nová území se měla stát německými skrze vysidlování domorodého obyvatelstva a osidlování těchto území německými sedláky. 
V akademické literatuře jsou rozdílné názory na problematiku vztahu nacistického Německa k římsko-katolické církvi.115 Tato práce zastává názor, 

který tvrdí, že Hitler a další vůdčí nacisté měli k církvím přístup negativní, což dokládám i přístupem autorů učebnice. 
6.2 Kolik mají která historická období v textu prostoru? Rané době dějinné je věnován jeden odstavec. Nejvíce prostoru je věnováno starověku a přechodu do středověku, zejména období stěhování národů a germánským útokům na Limes Romanus, a to celých 20 stran. Sedm stran je pak věnováno samotnému středověku, resp. vybraným panovníkům Svaté říše římské, z toho jedna strana pojednává o vnější kolonizaci českých zemí. Husitství se věnuje jeden odstavec přibližně stejně dlouhý text jako ten, jenž shrnul pravěk . Náboženské války v Říši naproti tomu zabírají stran sedm. 
                                                        
112 (Carr 1972, 11) 
113 cit. dle (Carr 1972, 12), překlad MM 
114 (Carr 1972, 20) 
115 Bergen, Doris L.: „Nazism and Christianity: Partners and Rivals? A Response to Richard 
Steigmann-Gall, The Holly Reich. Nazi Conception of Christianity, 1919-1945 , Journals of 

Contemporary History, 2007: 25-33, str. 1. 
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Devatenáctému století, a to zejména sjednocování Německa, je věnováno stran pět a soudobým dějinám tzn. prvním čtyřiceti letům dvacátého století  
stran deset. 

6.3 Význačné motivy národního narativu v učebnici Celý text učebnice začíná stvořením Země. Následně je formulací „V stále 

nových druzích a rasách se vyvíjely rostliny a zvířata a vedly boj o život. “ 116 

shrnuta evoluce a v následujícím odstavci přichází na scénu v posledním meziledovém období člověk. 
6.3.1 Vojenské úspěchy Germánů Ačkoli je poměrně velká část textu věnovaná období evropského starověku, 
mluví se v textu pouze o starověkém Římě. Spojitost mezi Germány a římskou říší je vysvětlena myticky: „Již dávno před tím, než existovala římská 

veleříše, valily se vlny germánských kmenů světem. Tito Germáni se smísili 

s původními obyvateli, z čehož se u Římanů vysvětluje podíl nordické 

krve.“117 Dále se text věnuje pouze rozkladu římské říše vlivem stěhování germánských kmenů a jejich útoků na Limes Romanus. V textu je kladen silný důraz na vojenské dějiny a na neporazitelnost Germánů Němců  v boji. 

V souvislosti s tím a s nacistickým důrazem na společenskou hierarchii a 
vládu pevné ruky jsou jediné konkrétní postavy, které v textu najdeme, germánští vojevůdci. „Ariovist měl v úmyslu zřídit v Gallii germánskou říši 

[…] Caesar, nejlepší římský vojevůdce, poznal Ariovistovy záměry a postavil 

se mu se svými legiemi na odpor. […] Jako osidlovací prostor byla [Galie] 

pro Germány ztracena. Přes těžké boje však byla moc Germánů 

nezlomena.“118 Nejen vojenská převaha, ale i rozvinutější kultura vyvyšovala podle autorů germánské kmeny nad jejich evropské sousedy. Text například implikuje, že germánské právo bylo humánnější než právo římské: „[od r. 6 

pod vládou římského místodržitele Vara] Germáni nebyli již souzeni podle 

svého práva, ale podle práva římského a byli podrobeni nezvyklým 

                                                        
116 Stručné dějiny Říše, str.  V citacích je zachován pravopis původního textu. Pro přehlednost však není dodržena typografická úprava originálu, která některé výroky zvýrazňovala. 
117 Stručné dějiny Říše, str.  
118 Stručné dějiny Říše, str.  
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zneucťujícím trestům.“119 Dále o bitvě na Katalaunských polích v r. 415 je řečeno, že se zde „spojeným Germánům a Římanům podařilo zvítěziti[…]. 

Tím byla kultura bílé rasy zachráněna[…]“ 120 Stejně tak později Karel Martell v učebnici označený jako Karl Kladivo) v bitvě u Tours  „zachránil západní kulturu . Dál se text postupně zmiňuje o těch říšských panovnících, kteří získali císařskou korunu.  

V celém textu jsou zmiňováni pouze ti z vládců Říše, kteří se nějakým způsobem vojensky  zasloužili o rozkvět Říše. Ti jsou vychvalováni a jsou na nich shledávány nejrůznější kvality významné pro nacistický diskurz. „Jako 

první služebník státu ve válce i míru, pro svou pohotovost a věrnost se stal 

Fridrich Veliký typem nordicko-germánské vůdcovské vůle.“121 Na druhou stranu dobývání Itálie Otony, Sálci či Štaufy v textu učebnice není zmíněno vůbec, pravděpodobně s ohledem na fašistickou Itálii. 
Vojenská neporazitelnost Němců je žákům předkládána kromě absentujících 
informací, které by vypovídaly o opaku) i zjevným převracením faktů. Závěr 
bitvy na Marně z r.  je vysvětlen tím, že „Němci přerušili bitvu, která již 

dozrávala k vítězství.“122 

Témat, kterým se učebnice vyhýbá, je samozřejmě víc než dost. Pro nás je zajímavé zmínit, že v učebnici není žádná zmínka o vládě Habsburků na Apeninském poloostrově, resp. v Lombardii a v Toskánsku; velmi pravděpodobně kvůli soudobým pozitivním vztahům mezi nacistickým Německem a fašistickou Itálií. 
6.3.2 Kulturní a církevní dějiny První zmínka o říšské spolupráci s církví je v textu o císaři Ottovi I. Autoři ale doplnili vysvětlení, že církev „využila toho později pro své účely světské proti 

císaři a proti Říši“,123 ovšem bez dalších podrobností. 
                                                        
119 Stručné dějiny Říše, str.  
120 Stručné dějiny Říše, str.  
121 Stručné dějiny Říše, str.  
122 Stručné dějiny Říše, str.  
123 Stručné dějiny Říše, str.  
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Vztah mezi Říší a církví je ještě jednou tematizován v kapitole o boji 

o investituru. Učebnice vysvětluje, že tento „zbytečný  rozkol byl vyvolán ze 

strany církve: „[…]církev se domnívala, že nadešel její čas. […] Proto [Řehoř 

VII.] zakázal německému králi dosazovat biskupy. Biskupové však nebyli jen 

úředníky církve, ale též lenními pány císaře.“ Nestát za svým vůdcem bylo 

z dlouhodobého hlediska nebezpečné: „V rozhodující chvíli říšská knížata 

selhala a nechala císaře a Říši na holičkách. […] V Kanosse vykonal císař 

obvyklé pokání. […] Pak zasáhl jeho meč nevěrná knížata.“ Z celého konfliktu vyšel vítězně císař, zejména kvůli své vojenské síle: „Později se 

objevil s vojenskou mocí v Římě. Papež Řehoř město opustil a zemřel ve 

vyhnanství.“124 Husitskému hnutí byly věnovány tři řádky, zato druhá reformace dostala 
prostor v celé kapitole. Důraz je kladen na pokleslou morální úroveň církevních představitelů: „Nehodní papežové vedli v Římě nemravný život. 

Biskupové, kteří byli ponejvíce světskými knížaty, se starali o svůj duchovní 

úřad velmi málo. […] Slepá pověra a vědomě podněcovaný strach před 

peklem trýznily nevědomý lid.“ A opět je vyjádřena lítost nad absencí silného národního vůdce: „Lid toužebně očekával svobodnou německou církev a 

silné Německo. Silný a rozhodný císař v čele hnutí by byl mohl lid osvobodit 

a zachránit.“ Z Lutherovy práce je zdůrazněn jeho překlad Bible do němčiny: 
„[…]německý lid měl nyní vedle svých kmenových nářečí také společný jazyk 

spisovný.“125 Reformační boje jsou redukovány na boje o moc, resp. boje za 
sjednocenou zemi. „Jejich [sedláků] vůdci se snažili ve svém programu 

o jednotnou velkou Říši. […] Také rytířstvo se pokoušelo násilím uvést ve 

skutek svou touhu po jednotné silné Říši.“ Během popisu bídy násilné rekatolizace se text počtvrté dotýká i českých zemí; zdůrazňuje, že „[…]Němci 

stejně jako Češi, se cítili zkráceni ve volném výkonu svých náboženských 

práv.“ Stejně tak po bitvě na Bílé hoře v Čechách: „Protestantismus a šlechta 

byly konfiskacemi a rozsudky smrti velmi zeslabeny. Němci byli přitom 

                                                        
124 Stručné dějiny Říše, str.  
125 Stručné dějiny Říše, str. -42) 
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postiženi stejně jako Češi“.126 Třicetiletá válka je ve zkratce v kapitole 

„Nepřátelé využívají slabosti Říše“127 popsána jako boj všech proti Říši. 
V pozdějších kapitolách, když je řeč o tureckém obklíčení Vídně, je přívlastek Ludvíka XIV. použit ironicky: „nejkřesťanštější král katolického národa se 

naprosto nerozpakoval uzavříti spolek s mohamedánskými Turky[…]“128 Autoři tím dokazují pokleslou úroveň katolíků, kteří nejsou s to chránit sebe sama a tvoří aliance s jinými národy i příslušníky jiných náboženství. Vojenským dějinám je věnována většina textu, ostatní oblasti jsou zmíněny spíše okrajově. Z hospodářských dějin je nejdelší text o vnější kolonizaci českých zemí vnitřní kolonizace není zmíněna . Text žákům předkládá realitu, ve které rozvinutá kultura přichází do českých zemí výhradně z území Německa. „Němečtí sedláci mýtili rozsáhlé pohraniční hvozdy, přeměňovali 

je na úrodnou půdu a zakládali tu vzhledné vesnice. […] Téměř všechna 

česká města jsou založena Němci. Němečtí stavitelé, horníci a umělci 

vytvářeli vzhled míst a celé krajiny.“129 

Z dějin kulturních lze nalézt zmínku o rytířské kultuře středověku. Z textu se dozvídáme o životě a výuce rytířů a o pěvcích. Jsou zmíněny dvě básně a dva 
konkrétní básníci.130 Kapitola končí rasistickým shrnutím: „Rytíři byli 

výběrem nordické rasy. Čest a věrnost, statečnost a hrdinství jim byly 

největšími ctnostmi.“131 Stejné charakterové vlastnosti byly vyzdvihovány jako žádoucí u žáků, kteří v rytířích mohli najít vzor. Jak důležité měly být tyto vlastnosti pro obyvatele Třetí  Říše je vidno i z toho, že se v učebnici 
objevují na více místech. V pozdějších kapitolách je řečeno, že Fridrich Vilém 
I. „svůj lid učil třem velkým ctnostem: kázni, cti a věrnosti.“132 Speciální kapitola je věnována Řádu německých rytířů. Lze zde najít výčet jejich vojenských úspěchů, oceňovaných pro rozšíření německého území. 
                                                        
126 Stručné dějiny Říše, str.  
127 Stručné dějiny Říše, str. 7) 
128 Stručné dějiny Říše, str.  
129 Stručné dějiny Říše, str.  
130 Píseň o Nibelunzích, Píseň o Gudruně, Walter von der Vogelweide a Wolfram von 
Eschenbach 
131 Stručné dějiny Říše, str.  
132 Stručné dějiny Říše, str.  
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„Životní německý prostor byl rozšířen tím, že bylo získáno staré území 

germánského lidu. […] Císařové ještě nemohli vésti osídlovací práci 

jednotně. Obětovali sílu a krev v Itálii. Ale touto osidlovací prací byl přece 

položen základ Říše jako pořádající síle Evropy.“133 Vedle zdarů vojenských jsou zdůrazňovány i úspěchy na poli vědeckém a 

kulturním. Z vynálezců a objevitelů raného novověku jsou jmenováni 
Johannes Guttenberg, kartograf Martin Behaim, Mikuláš Koperník zde 
jmenovaný Nikolaus s dovětkem „německý učenec ), Johannes Kepler a Kryštof Kolumbus. Kolumbova cesta přes oceán je porovnána s cestou germánských  Vikingů, kteří okolo roku  dojeli do Ameriky, ti jsou 

v textu zmíněni podruhé. Výčet těchto novověkých učenců je shrnut do výstižné rasistické zkratky: „Tvůrčí síla německého národa podala ve všech 

oborech velké výkony. […] Bádavý duch nordického člověka byl osvobozen. 

Daroval lidstvu převratné vynálezy a vytvořil nový obraz světa.“134 Přerod evropského myšlení ze středověkého do raně novověkého není 
v učebnici prost citově zabarvených komentářů. Jeden za všechny poslouží 
příklad: „Temné plody středověku, bludy o čarodějnicích, hranice, mučidla a 

strašné tresty byly považovány za nedůstojné člověka v ‚osvíceném století .“ Opět je vyjmenováno několik německých umělců s přívlastky typu „velký 

filosof , kteří tvořili „nesmrtelné básně . Klasické období je označeno za „květ německého duchovního života  a opakovaně je zdůrazněno, že „Duchovní 

Německo vznikalo dříve, než zde byla Říše politicky sjednocená.“135 

6.3.3 Hodnocení revolucí Velká francouzská revoluce a Jaro národů  Domnívám se, že tyto revoluce radikálně přispěly ke změnám, které 

charakterizují přechod ze středověku do novověku. Ačkoli autoři dávají 
v textu jasně najevo svůj negativní postoj ke středověké kultuře a středověkému způsobu uvažování o světě, jejich postoj ke zmíněným revolucím v textu učebnice je řeč o dvou, a to o Velké francouzské 
revoluci a o revolucích z roku 1848) je ambivalentní. Revoluce jako takové 
                                                        
133 Stručné dějiny Říše, str. 38) 
134 Stručné dějiny Říše, str.  
135 Ve zmíněném výčtu jsou Lessing, Schiller, Goethe, Bach, Händel, Haydn, Mozart, 
Beethoven a Kant. Stručné dějiny Říše, str.  
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jsou hodnoceny negativně, ale stejně tak i podmínky, které k revolucím vedly. 

V nacistickém výkladu dějin se Židé po celou dobu historie snažili dosáhnout 
svých vlastních cílů podkopáním základů stability v evropských státech. Od 

exodu z Egypta, přes francouzskou po ruskou revoluci; Židé měli být zodpovědní za všechna revoluční povstání.136 

Mluvíme-li o velké francouzské revoluci, pak nerovnoměrné rozložení daňové zátěže je uváděno jako její jediná  příčina: „Měšťané i sedláci sténali 

pod velkým břemenem daní, zatímco šlechta i duchovenstvo bylo daní skoro 

prosto, ačkoliv byli vlastníky skoro dvou třetin půdy“. Ovšem o výsledku revoluční přeměny je referováno ještě negativněji: „Přežilá forma státu byla 

zničena, aby ustoupila klamnému obrazu ‚volnosti, rovnosti a bratrství “. Prohlášení Francie za republiku je vylíčeno jako katastrofa provázená 
„hrůzovládou, pro jejíž hrůzy nemá světová historie příkladu“. Autoři nastíněnou situaci ve Francii vysvětlují „špatně pochopenými sny o svobodě, 

rovnosti a bratrství“. Doplňují vlastní definice částí hesla francouzské revoluce, nebo alespoň vyvracejí jejich francouzský výklad: „a  […]Svoboda 

jest ochota podřídit se mravním a národním požadavkům říše ve službě 

pospolitosti. ‚Prospěch celku jde před prospěchem jednotlivce.  b) Příroda 

nezná rovnosti. Lidé jsou rasově rozdílní, a proto nejsou ve svých silách, 

schopnostech a výkonech stejně cenní. ‚Každému, což jeho jest.  c) Bratrství 

není světovým sbratřením. Pochopením národních zvláštností, které jsou 

osudově řízeny, roste však pravé světové dorozumění.“137 Autoři nemají potřebu doplňovat vlastní pozitivní definici „bratrství , jen zamítli pojem jako takový. Ve filosofii, kde si lidé nejsou rovni, těžko může dojít k něčemu jako „sbratření národů . 

Revolucím z roku  je věnováno o poznání méně prostoru. Děje v jiných částech Evropy jsou opominuty zcela což v kontextu celé učebnice nepůsobí rušivě . Žákům je řečeno, že „se národ dožadoval svého práva […] to 

[pouliční boje] donutilo knížata k povolnosti. […] Avšak dílo sjednocení se 

touto cestou nepovedlo pro nedostatek pochopení u knížat.“ Ono právo, 

                                                        
136 (Carr 1972, 14) 
137 Stručné dějiny Říše, str.  
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kterého se národ dožadoval, je pravděpodobně právo na sjednocené Německo, ačkoli pohnutky revolucionářů nejsou v textu nikterak tematizovány. Naopak vzepření se rozhodnutí vládců je vzápětí hodnoceno negativně – když poslanecká sněmovna v roce 1862 zamítla reformu armády – slovy „lidové zastupitelstvo sahalo po moci ve státě“. Král „nouzi nejvyšší  vyřešil jmenováním Otty von Bismarcka na post ministerského předsedy: 
„Vesla státu se uchopil muž světodějné velikosti“.138 Bismarck dle učebnice vedle zajištění země vnitřně i navenek spojenecké smlouvy s Rakouskem, Ruskem a Itálií  získal pro Němce další životní prostor, a to africké kolonie. Protože „jen samostatná koloniální říše mohla uchovat cennou německou 

krev vlastnímu národu“ a zabránit tomu, aby se USA, kam mnoho Němců 
emigrovalo za prací, staly „hromadným hrobem němectví“.139 

Učebnice Bismarckovu politiku zjednodušuje. Bismarck nebyl velkým 
podporovatelem koloniální expanze. Mezi lety 1884 a 1889 dočasně 

koloniální expanzi podporoval, ale spíše z důvodů ekonomických, ne kvůli podpoře emigrace Němců. 
6.3.4 Boj všech proti Říši Pokud to byla Říše, kdo rozšiřoval své území, pak je takový čin popsán jako 
„rozšiřování německého životního prostoru“. Pokud se však něčeho podobného dopustila sousední Francie, pak je vyzdvihnuto, že tak udělala 
„uprostřed míru[. Císař] obsadil r.  Elsaß a uloupil r.  svobodné 

říšské město Straßburg.“ Armáda francouzského císaře je nazvána 

„loupeživými zástupy“.140 Nastavený diskurz neopouští ani následující komentář k vítězství Říše nad Osmany v r. 1717: „Němečtí sedláci se usadili 

pro Donau a Tise a v Banátě. Němci opětovně osvobodili Evropu od 

nebezpečí, které hrozilo z dalekých stepí východních.“141 Jak již bylo řečeno, z říšských vládců se text věnuje pouze těm vojensky úspěšným, které glorifikuje. Na druhou stranu úspěšní vojevůdcové z jiných částí Evropy jsou očerňováni a jejich cíle jsou vykreslovány jako boj proti 
                                                        
138 Stručné dějiny Říše, str.  
139 Stručné dějiny Říše, str.  
140 Stručné dějiny Říše, str.  
141 Stručné dějiny Říše, str.  
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Říši. O Napoleonu Bonaparte se žáci mimo stručné životopisné údaje dozvědí, že „Téměř dvě století určoval osud Evropy. Především však chtěl uskutečnit 

prastarý francouzský sen, rozbít Německo.“142 Stejně tak jsou vykresleny příčiny první světové války. „Začalo se neslýchané 

zbrojení velmocí. Židovský lživý tisk otrávil smýšlení celého světa proti Říši. 

Ludendorffovy požadavky, aby bylo zesíleno vojsko, říšský sněm zamítl. “ 

O německém zbrojení není v učebnici zmínka. Německo do války vstoupilo, protože ho k tomu „donutily válečné přípravy Ruska na rakouské a německé 

hranici“.143 I na konci války „Německo stálo samo proti celému světu 

nepřítel“. Jako zodpovědní za porážku Německa jsou vedle „skoro celého světa  označeni konkrétně Židé, ač bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení: 
„Příčiny německé porážky: a  Skoro celý svět se svým bohatstvím lidí a 

surovin stál pro Říši. […] c  Slabošská vláda selhala při vedení národa. […] 

d  Blokáda, proti které nebyla provedena vhodná opatření, hnala lid k  smrti 

hladem. Žid vrazil frontě dýku do zad.“144 

Versailleskému míru (v textu je výraz mír v ironických uvozovkách) se 

dostalo prostoru v celé jedné kapitole nazvané „Říše zrazena a podvedena“. Autoři opakovaně zdůrazňují, že podmínky Versailleského míru byly 
postaveny na nepravdivých premisách. „[Německo] samo bylo činěno 

odpovědným za všechny válečné škody.“ Ztrátu německých kolonií autoři 
popisují jako jejich „uloupení  a dále – na poměry textu – podrobně informují o hospodářských ztrátách Německa. Kapitola končí opětovným uvalením viny na židovské obyvatelstvo, tentokrát celé Evropy: „Židy prolezlé strany a 

vlády stupňovaly ještě nadutost a loupeživost nepřátel k  stále novým 

násilnickým činům. […] Za všeobecné nouze a zmatku si zajistil Žid vládu 

v Německu“.145 

6.3.5 Konečné vítězství Říše nad nepřáteli 

Adolfu Hitlerovi a jeho vzestupu k moci je věnováno posledních  stran učebnice včetně ilustrací a mapek . Ačkoli je první stránka kapitoly o něm 
                                                        
142 Stručné dějiny Říše, str.  
143 Stručné dějiny Říše, str.  
144 Stručné dějiny Říše, str.  
145 Stručné dějiny Říše, str. 72) 
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věnovaná jeho politickým požadavkům, na druhé se čtenář dozvídá, že „30. 

ledna 1933 povolal […]Hindenburg neznámého vojáka války za říšského 

kancléře.“146 Následuje výčet jeho údajných úspěchů napříč spektrem životních oborů, emotivní vyjmenování kroků, které vedly k vypovědění Versailleské smlouvy, Hitlerových politických kroků v Evropě těsně před 
2. světovou válkou včetně zmínění Mnichovské dohody  až po „vmanévrování  Německa do války s Polskem, protože „Polské velikášství 

volalo po válce a snilo o porážce německých vojsk před Berlinem. […] Na 

poslední zprostředkující návrh Führerův odpověděla poblázněná polská 

vláda vyhlášením mobilisace. Polské oddíly se tlačily na německá území.“147 Stejně tak Hitler údajně „podal . června  ruku k míru. Anglie, 

spoléhajíc na pomoc Spojených států severoamerických, odmítla německou 

nabídku míru s posměchem. […] A tak se musilo ve válce pokračovati.“ Dále text glorifikuje německé úspěchy v poli a zesměšňuje ostatní evropské státy. 
„Anglie odedávna uměla dohánět druhé národy k  tomu, aby za ni bojovaly a 

krvácely.“148 Německo je vykreslováno jako zachránce evropské kultury a civilizace před „hrozícím bolševickým nebezpečím“.149 

6.4 Jaké stereotypy o Židech a o Češích se snaží učebnice představit? Text učebnice žákům předkládá některé národnostní stereotypy, a to zejména o Češích a explicitněji o Židech. Židé jsou popisováni jako „národnostně cizí , aniž by jim přitom byl přiznán 
statut samostatného národa. V textu nevystupuje ani jeden konkrétní člověk židovského původu, veškeré odkazy na Židy jsou negativně zabarveny. Učebnice se pochopitelně nezmiňuje o perzekucích Židů, pogromech, zákazech činnosti apod. S jedinou výjimkou, kdy se žáci dozvědí, že „Židé a 

židovští míšenci nebyli do cechů přijímáni“. Text ovšem pokračuje v duchu, který měl naznačit, že životní podmínky Židů byly způsobeny jejich vlastním životním stylem, povinné označování Židů zde vypadá pouze jako jejich nedbalost o zevnějšek: „Židé žili odděleni v špinavých ghettech. Každý je poznal 

                                                        
146 Stručné dějiny Říše, str.  
147 Stručné dějiny Říše, str.  
148 Stručné dějiny Říše, str.  
149 Stručné dějiny Říše, str.  
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po židovském klobouku nebo po žluté skvrně na obleku.“ Chybí informace, že nesměli hospodařit: „Zdrojem jejich bohatství byla lichva. Mnohá knížata je 

trpěla pro jejich peníze a dávky.“ Popis končí zmínkou o antisemitských 
náladách v duchu, který naznačuje, že tu byly odjakživa a jejich původcem byli Židé sami: „U lidu byli však v nenávisti. Ačkoli byli mnohokrát vyhnáni, 

vraceli se znovu a znovu.“150 První narážku na tzv. mezinárodní židovské spiknutí nacházíme v kapitole 

o Velké francouzské revoluci, která je předkládána sama o sobě 
v jednoznačně negativním světle, ale navíc je jí přikládáno za vinu, že 
rovnoprávnost, která postavila všechny občany Francouzské republiky na stejnou roveň před zákonem, zároveň povýšila Židy na stejné postavení 
s ostatními: „Nauka o rovnosti lidí zjednala Židům jakožto živlu národně 

cizímu rovnoprávnost s členy hospodařícího národa. Francouzská revoluce je 

východiskem zhoubného působení židovstva jakožto mezinárodní moci.“151 Idea tzv. židovského spiknutí je později rozvedena v kapitole o industriálním rozvoji a stěhování lidí do měst. Zároveň je zde poprvé narážka na údajné 
sociální smýšlení nacistů. V interpretaci autorů učebnice jsou to kapitalisté, 
kdo v konečném důsledku umožnil Židům získávat podporu pro jejich „tajné 

plány : „Podnikatelé neměli pochopení pro existenční boj dělnictva. A tak duch 

tvořících lidí pustl a lidé zbaveni svých kořenů života propadali jedu 

rozkladných židovských nauk. […] Poštvaní dělníci zapomínali na svůj národ a 

vlast a synové sedláků zbaveni dědictví půdy se stávali útočnými oddíly 

židovských plánů na dobytí světovlády.“152 Jedná se o další rozpor v nacistické ideologii. Levicové křídlo NSDAP 
spojovalo antisemitismus s antikapitalistickým postojem. Ovšem Hitler využíval finanční podpory velkopodnikatelů, pro které byl naopak 
bojovníkem proti komunismu. Poslední zmínka o údajném vlivu Židů na celosvětový běh událostí je 
v kapitole, která se zabývá současností autorů. Nezmiňují se o útoku 
                                                        
150 Stručné dějiny Říše, str.  
151 Stručné dějiny Říše, str.  
152 Stručné dějiny Říše, str.  
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německého spojence Japonska na Pearl Harbor v roce 1941, ale jako zodpovědné za vstup dalšího hráče do světové války uvádějí opět Židy: „Tu 

vstoupila do války z nicotného důvodu Amerika se svým nesmírným bohatstvím 

lidí i materiálu. Židé a váleční výdělkáři ji veštvali do války.“153 Veškeré zmínky o Češích jsou vždy v souvislosti s interakcí s Říší. Z této interakce si dle autorů vždy české země odnesly něco pozitivního – ochranu, pokročilejší kulturu, sedláky schopné lépe obhospodařovávat půdu apod. Celkový pohled autorů učebnice na vztah českých zemí a Říše je výstižně 
shrnut slovy: „Doba těsné spojitosti Čech s Říší byla pro ně vždy dobou 

kulturního a hospodářského rozmachu, naopak v dobách, kdy se Čechy 

pokoušely odtrhnout od Říše nebo kdy byly snahy pronásledovati německý 

lid v českém prostoru, nastal úpadek kultury a blahobytu.“154 

V kapitole pojednávající o Karlu Velikém je zmínka o Karlově tažení do Čech 
(r. 791). V interpretaci autorů učebnice půda na území Čech vždy patřila 

k Říši, již od „germánského záboru půdy“, se kterým se do Čech dostali i Slované, pravděpodobně neschopní obsadit půdu sami. Skončili pod nadvládou Avarů, „z které byly přechodně osvobozeny pod vedením 

německého kupce Sáma z kmene Franků“. Další osvobození přišlo opět 
z Říše, a to od Karla Velikého.155 

Jeden z mála českých knížat, která jsou v knize zmíněna, je Václav I. Mluví se o něm v souvislosti s podporováním latinské církve v Čechách, a tím i přinášením „německé kultury a vzdělanosti, kterou chtěl kníže Václav svůj 

národ přivést k rozkvětu“.156  Další zdůrazňované zlepšení poměrů v Čechách rukama Němců mělo proběhnout zejména za vlády Otakara I., který „podporoval německou 

kulturu jako nikdo jiný před ním  a zval do země kolonizátory. Opětovná 
                                                        
153 Stručné dějiny Říše, str.  Srov. kapitolu . . . 
154 Stručné dějiny Říše, str.  
155 Stručné dějiny Říše, str.  
156 Stručné dějiny Říše, str.  
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pomoc v době zmatků v Čechách přišla podle učebnice po vymření Přemyslovců, kdy „Říše byla vyzvána, aby je [zmatky] ukončila“.157 

Historické události, vyzdvihované českými národovci, jsou buď v textu 

vynechány úplně revoluce  v českých zemích, vznik Československa 
apod.), nebo je jejich význam snížen. To platí zejména o Janu Husovi, který se dle učebnice „zasazoval o reformy církevní i kulturní v souvislosti s kritikou 

církevních a náboženských poměrů, která byla již všude více nebo méně 

prováděna“. Je zdůrazněno, že „zastával své názory [také] ve svých spisech, 

při čemž se [zase] silně opíral o Viklefa, z  něhož některé části doslovně 

přeložil.“158 

  

                                                        
157 Stručné dějiny Říše, str. , pro více podrobností o kolonizaci vizte kapitolu . .  
158 Stručné dějiny Říše, str. 35) 
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7 Závěr Společný příběh je základ kolektivní paměti a kolektivního vědomí, které vytváří sounáležitost. Tato sounáležitost může být rodinná, kmenová, národní nebo ještě větší, záleží na vyprávěném příběhu. Výuka dějepisu na školách má potenciál mít silný praktický, sociální i politický dopad na společnost, jejíž děti jsou ve škole vychovávány. 
V protektorátu Čechy a Morava se vyučoval dějepis podle jednotných autoritativních osnov. Jediná povolená učebnice pro hlavní a obecné školy Stručné dějiny Říše byla vydaná až v roce . Do té doby museli učitelé 
výuku vést bez podkladů, protože všechny texty i obrazové materiály musely nejprve projít cenzurní kontrolou ministerstva školství. Výuka dějepisu za protektorátu Čechy a Morava měla probíhat v diskurzu ideologie Německé říše, tedy v ideologii nacistické. Cílem autorů učebnice bylo vychovat žáky věrné říšské myšlence. Žáci si měli osvojit ideu přináležitosti k Říši podpořenou historickým výkladem, který dokazoval, že české země vždy byly a jsou součástí Říše. Národní příběh a kultura Čechů nejsou v textu učebnice tematizovány, několik historických postav je v textu jen letmo zmíněno – konkrétně kníže Václav I. a Jan Hus. Učebnice prezentuje pojetí národa podobně, jako to dělal Herder, tedy jako entity přirozené a odvěké. K těmto charakteristikám 
národa nacistická interpretace přidává rasismus a s ním spojené považování jednoho národa za lepšího než národy ostatní. Text učebnice obsahuje všechny typické prvky nacistického diskurzu – rasismus, antisemitismus, vůdcovský princip, právo na životní prostor. Překládá žákům stereotypy o odvážných Němcích, proradných Židech a 
o Češích neschopných si sami vládnout a závislých na Říši. Zdůrazňuje, že Říše – a tedy i české území – vždy lépe prosperovala, když v jejím čele stál silný vůdce, ať už to byl Karel Kladivo, Otto von Bismarck nebo Fridrich Veliký. Za doby jejich panování totiž Říše rozšiřovala svoje území, a tím tedy i životní prostor pro své obyvatele, na který měli historické právo. 
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Nacistický výklad dějin není perfektně promyšlený a doveden do důsledků 
obsahuje mnoho rozporů. Autoři učebnice se s možnými paradoxy ve svém výkladu vypořádali tím, že pasáže výkladu dějin, které nastavenému diskurzu nevyhovovaly, do učebnice vůbec nezařadili. Učebnice tedy neobsahuje zmínky například o Barbarossově tažení do Itálie, porážkách německých 
vojsk v první světové válce nebo židovských pogromech. Učebnice podle všeho nesplnila cíle německých autorit, tedy nabídnout českým žákům říšský historický příběh jako jediný adekvátní. Podle dochovaných vzpomínek ne všichni učitelé dodržovali předepsaný sylabus dle učebnice a často vyprávěli dál dějiny po svém. 
Navíc s přihlédnutím k setrvačnosti historické paměti je nepravděpodobné, že by děti přijaly za svůj příběh, který se příliš lišil od toho, jenž mohly znát od svých rodičů či starších sourozenců. Učebnice české dějiny a jejich aktéry prakticky vůbec netematizuje, její nový výklad tedy vůbec nenavazuje na dosavadní české historické vyprávění. Je nepravděpodobné, že by historický příběh glorifikující německé válečníky vychoval přesvědčené mladé nacisty 

z dětí, jejichž původ, kultura a mateřský jazyk byly prezentovány jako druhořadé.  
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