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ABSTRAKT 

Práce je historického charakteru. Metodologicky se opírá o historicko srovnávací analýzu, 

analýzu pramenů a metody orální historie. Diplomová práce se zabývá studiem běžného 

života učitelů na základních školách v letech 1948-1989 v Československu. Využije studia 

a analýzy textů vycházejících z legislativních zdrojů, charakteristiky školní učitelské 

každodennosti v odborných i učitelských časopisech a v další odborné literatuře. Práce 

využívá také vzpomínek pamětníků, kteří dobu mezi léty 1948-1989 bezprostředně zažili 

a v této době v základních školách působili. Vzpomínky budou konfrontovány s fakty 

získanými studiem tištěných pramenů. Diplomová práce se skládá ze dvou částí – 

teoretické a praktické. V teoretické části se práce zabývá historickým kontextem doby, 

popisuje samotnou školu a učitele ve škole v době socialismu. Jak to na školách chodilo 

a co bylo učitelovým úkolem. Teoretická část popisuje například školské zákony, 

komunistickou výchovu, školní řád, učební osnovy. V praktické části pak práce využívá 

k rozhovoru s učiteli – pamětníky orální metodu. Chce zjistit názory, postoje a zkušenosti 

učitelů. Dále se zabývá srovnáváním faktů získaných z odborné literatury 

a bezprostředních zkušeností učitelů. Zda se fakta a zkušenosti učitelů shodují. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

škola, učitel-pamětník, socialismus, orální metoda,  

  



ABSTRACT 

This thesis is of a historical character. It is methodologically based on historical 

comparative analysis, analysis of sources and methods of oral history. The diploma thesis 

deals with the study of ordinary life of primary schools teachers in Czechoslovakia 

between 1948-1989. It uses studies and analysis of texts based on legislative sources, 

characteristics of school teacher's everyday life in professional and teacher magazines and 

other professional literature. Memories of witnesses who immediately experienced the 

period between 1948-1989 and worked in primary schools at that time are used. These 

memories will be confronted with the facts obtained by studying printed sources.  

The thesis consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the thesis 

deals with the historical context of the time, describes the school itself and the teachers at 

school during socialism. The way it used to be at schools and what the teacher's job was.  

The theoretical part describes for example school laws, communist education, school 

regulations, curricula. In the practical part, the oral method is used to talk with teachers - 

witnesses. It discovers opinions, attitudes and experience of teachers. It also deals with the 

comparison of the facts obtained from professional literature and the immediate experience 

of teachers. Whether the facts and experience of teachers are the same. 

KEYWORDS 

School, teacher-witness, socialism, oral method,  
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ÚVOD 

Socialismus je doba, která zasáhla naše dějiny v letech 1948-1989. Komunisté se 

dostali k moci v únoru roku 1948 a tato diktatura trvala až do pověstného listopadu roku 

1989. Může se nám zdát, že od sametové revoluce uplynulo mnoho času. Vždyť to bude 

také již 29 let, co jsme se stali demokratickým státem střední Evropy. Faktem ale je, že tato 

doba není tak dávnou historií, my bychom ji měli znát a neměla by nám být lhostejná. 

Téma diplomové práce z období socialismu jsem si vybrala zcela účelně. Vždy 

jsem se o historii zajímala. Nejvíce mě oslovovalo období 2. světové války a právě 

komunismus. Měla jsem ráda dědečkovo vyprávění, jak to v těchto dobách chodilo a jak se 

žilo. 

Můj dědeček pocházel ze statku v jedné malé jihočeské vesnici. Tento statek 

následně i zdědil a začal na něm hospodařit. S nástupem komunistů k moci se ale mimo 

jiné zavedlo jednotné zemědělské družstvo, a tak dědeček o statek, polnosti a lesy přišel. 

Vždy mě tato dlouhá část jeho života, která trvala 40 let, zajímala. Vyrůstala jsem tedy 

v rodině, která ctila demokratické zásady a spravedlnost, možná právě také proto jsem si 

zvolila téma československé školy a jejího učitele v letech 1948-1989.  

Téma této diplomové práce jsem si pak také vybrala proto, že mě zajímal i život 

učitelů a školy v době socialismu. Chtěla jsem znát názory, postoje a zkušenosti učitelů 

právě z tohoto období. Myslím totiž, že bychom se z této nedávné historie měli poučit, 

získat na ni svůj vlastní názor a měli bychom naslouchat pamětníkům mezi námi. Proto mě 

také lákalo vést s učiteli rozhovory, které se týkaly jejich života v socialistické škole. 

Myslím, že tato práce může pomoci nahlédnout do zákulisí školy v období 

socialismu, může poodhalit povinnosti, které měli učitelé. Co vše měla socialistická škola 

a učitel za úkol. Tato diplomová práce nám ale také může ukázat důležitost toho, že žijeme 

ve svobodné a demokratické zemi a že bychom tuto křehkou moc, která nám byla dána do 

ruky, měli opatrovat a střežit.  

Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část 

nám představuje dobu socialismu na školách. Téma diplomové práce je široké, a tak si 

uvědomuji, že teoretická část nejde do hloubky. Jedná se spíše o pestré střípky a příklady 

toho, jak se v období socialismu manipulovalo se školou. Teoretickou část dělím na dvě 

části, které se zabývají samotnou školou a poté životem učitelů na školách. Dotýkám se 

tedy zákonů, rodiny, politických oslav, školního řádu, osnov, vzdělání učitelů, školního 

dozoru atd. Jedná se o předem promyšlený kolorit, který jsem studovala z odborné 
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literatury, mnoho cenných informací jsem ale také našla ve věstnících ministerstva 

školství. 

V praktické části se zabývám názory, postoji a zkušenostmi učitelů, kteří 

bezprostředně tuto dobu na školách prožili. Vedla jsem rozhovor na téma socialistická 

škola s šesti učitelkami ze Středočeského a Jihočeského kraje. Způsob práce na školách byl 

pevně dán státní politikou, bylo přesně stanoveno, jak způsob života školy má vypadat 

a tím se učitelé museli řídit a nesměli odbočovat z těchto daných pravidel. Hlavním cílem 

praktické části je za pomoci rozhovorů s učiteli zjistit, jak se v době socialismu na škole 

žilo, co je naplňovalo nebo naopak zraňovalo, co museli plnit a čím se museli řídit. 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ 1948-1989 

Tato kapitola se bude zabývat historickým kontextem doby. Zmíní důvody nástupu 

komunistů k moci, jejich dlouhou diktaturu trvající 40 let a konečně také sametovou 

revoluci. 

1.1 Únor 1948  

Únoru 1948, kdy absolutní moc v Československé republice na 40 let definitivně 

převzali komunisté, předcházelo krátké poválečné období, ve kterém se zvyšoval právě 

politický vliv komunistické strany. 

Druhá světová válka v letech 1939-1945 přinesla nejen obrovské ztráty na životech, 

ztráty na domovech, atd., ale její důsledky byly také pociťovány ve změně myšlení 

obyvatel, které politicky směřovalo spíše k levicovým idejím socialismu. Důsledky byly 

viděny i v konkrétních politických a ekonomických krocích.1 

Po druhé světové válce se začal svět rozdělovat na dvě poloviny, kde na jedné 

straně stála moc americká a na druhé sovětská. Právě i díky podílení se na osvobození od 

Němců a docílení konce druhé světové války, rostla v očích obyčejných lidí prestiž Svazu 

sovětských socialistických republik. Západní demokratické mocnosti byly díky 

Mnichovské dohodě považovány za zrádné, jinými slovy v očích většiny společnosti 

                                                 
1 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 320 
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selhaly.2 Sovětský svaz se tedy díky podílu na osvobození stal mocností, která měla značný 

vliv na poválečnou Evropu. 

10. května roku 1945 se do Československa vrátila nová vláda neboli Národní 

fronta Čechů a Slováků. Tuto vládu sestavili představitelé londýnského exilu spolu 

s moskevským komunistickým exilem. Vláda v českých zemích se skládala ze čtyř 

povolených politických stran - Komunistická strana Československa, Československá 

strana národně socialistická, Československá strana lidová, Československá strana sociálně 

demokratická. V této vládě již figurovali na klíčových místech komunisté, např. Klement 

Gottwald a Viliam Široký jako místopředsedové vlády. Komunisté byli obsazováni i na 

místa některých ministerstev (zemědělství, vnitro, informace, obrana).3 

Právní souvislosti s první republikou ale stále zůstávaly stejné, přesto Emmert 

(2012, s. 206) uvádí: „... vnitřní uspořádání i zahraničněpolitická orientace země měly 

doznat naprosto zásadních změn.“ 

Nový program nové vlády nesl název Košický, jelikož byl ustanoven 5. dubna 1945 

v Košicích. Tento program obsahoval určité změny - nejen společenské, ale i hospodářské.4 

Emmert (2012, s. 207) líčí tyto požadavky, které již byly z části diktovány komunisty, 

v následujících bodech: „prosovětská zahraniční politická orientace, znárodnění 

strategické části průmyslu, pozemková reforma, nové orgány státní moci, vyloučení pravice 

z nového systému, společná vláda všech stran.“ Tyto požadavky byly schváleny 

londýnskou exilovou vládou i prezidentem Edvardem Benešem. Londýnská exilová vláda 

totiž věřila, že KSČ již nebude předkládat další požadavky podle socialistického vzoru. 

Vznikl tak nový systém demokracie, který je označován za lidovou demokracii a který se 

lišil od prvorepublikové parlamentní demokracie. Některé silné prvorepublikové 

demokratické strany byly zakázány, např. strana agrární. Tím, že strany v nové vládě byly 

orientované právě levicově, byl kladen důraz na jednohlasý souhlas, tedy na jednoznačnou 

shodu, čímž byla oslabena demokracie i volební soutěž.5 

Již zmíněné levicové myšlení, které po válce převládalo u většiny společnosti se 

projevilo i v parlamentních volbách, které proběhly 26. května 1946. V českých zemích 

vyhrála volby právě komunistická strana, která obdržela 40 % hlasů a 2. července roku 

1946 byl prezidentem Edvardem Benešem (podruhé zvolen prezidentem 19. 6. 1946) 

                                                 
2 UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989.Praha: 

Univerzita Karlova, 2013, s. 9 
3 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 64 
4 SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas českých dějin. 2. díl – od r. 1618. Praha: Kartografie Praha (firma), 2003, s. 64 
5 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 207 
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jmenován předsedou vlády Klement Gottwald.6 

Toto nové postavení komunistů vedlo ke zvyšování jejich moci a vliv Moskvy byl 

patrný. Následujícího roku vyhlásil ministr zahraničí Spojených států amerických George 

Marshall Marshallův plán, který byl zacílen na obnovu a podporu evropského hospodářství 

po druhé světové válce. Československo se o tento plán zajímalo, dokonce vyjelo jako 

jediný stát sovětských spojenců na konferenci. Pod nátlakem SSSR v čele se Stalinem 

tento plán ale nakonec nepřijalo. Ještě toho samého roku Stalin dále zvyšoval nátlak na 

československé komunisty, jeho cílem bylo úplné převzetí moci v Československu 

komunisty, čímž by se Československo definitivně připojilo k SSSR. 7 

Komunisté tedy neustále zvyšovali svou moc. Tomu však chtěli zabránit 

demokratické strany. Bohužel vliv strany komunistické už byl příliš velký. Ovládala 

ministerstvo vnitra a v moci měla i StB (Státní tajná bezpečnost) a SNB (Sbor národní 

bezpečnosti), zároveň se také těšila velké podpoře veřejného lidu – jen málo obyvatel 

smýšlelo antikomunisticky. Toto kladné veřejné smýšlení podporující komunisty se stalo 

rozhodujícím faktorem pro nastolení totalitního komunistického režimu. Dále se komunisté 

bili o moc nedemokratickými prostředky. Nebáli se použít lži, ale i vyhrožování. Příkladem 

toho může být mostecká kauza, kde šlo o údajné protistátní spiknutí, které se nakonec 

odhalilo jako nepravdivé, a ve výsledku se jednalo o pouhou provokaci. Dále můžeme 

zmínit i balíčky s trhavinou pro tři demokratické ministry.8 

K rozhodujícímu boji o moc došlo v únoru roku 1948. 20. února 1948 dvanáct 

nekomunistických ministrů podalo demisi, a tím nastal rychlý zvrat událostí. Ministři byli 

přesvědčeni o tom, že prezident demise nepřijme a vyhlásí předčasné volby. Klement 

Gottwald již následujícího 21. února na komunistické demonstraci na Staroměstském 

náměstí hovořil o řešení vládní krize a představil požadavky KSČ.9 Emmert (2012, str. 

214) tyto požadavky uvádí: „Prezident Beneš musí přijmout demise demokratických 

ministrů. Současně musí jmenovat nové ministry podle seznamu, který navrhne Gottwald. 

Národní fronta bude obrozena.“ Komunisté se různými nátlakovými akcemi pomalu, ale 

jistě dostávali k moci. Mezi tyto akce spadalo zakládání tzv. akčních výborů. Tyto akční 

výbory vznikaly hlavně za účelem čistek protikomunistické společnosti v různých 

institucích. Dále mezi akce spadá sjezd závodních rad a odborů, vznikly Lidové milice, 

                                                 
6 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 322-323 
7 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 67 
8 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 213 
9 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 214 
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které byly vytvořeny jako ozbrojené oddíly KSČ. Nebály se používat fyzické násilí 

a dopomohly tak k převzetí moci komunisty v Československu. 24. února vypukla 

hodinová generální stávka, která podporovala požadavky KSČ. Bylo jasné, že komunisté 

mají silnou masovou podporu.10 

Prezident Beneš, který byl pod velkým politickým tlakem i ze strany komunistů, 

nakonec demisi ministrů přijal. Stalo se tomu 25. února 1948. Emmert (2012, s. 216) cituje 

prezidenta Beneše: „Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným 

bojům, jimiž mě vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat.“ Beneš se obával občanské války 

a také socialistického násilného zásahu do Československého státu, a proto jmenoval 

novou vládu přesně tak, jak si ji nadiktovali komunisté. 

Československo se tedy krátce po druhé světové válce dne 25. února 1948, který 

komunisté označují jako „vítězný únor“ - vítězství lidu, opět ocitlo pod temným mrakem 

totality, která tentokrát trvala dlouhých 40 let. 

1.2 1948 - 1968 

KSČ tedy od 25. února 1948 převzala plnou moc nad Československem a začalo 

období totality, kdy každý, kdo nebyl zastánce režimu, nebo se režimu znelíbil, mohl 

snadno přijít o svůj dosavadní život i o své životní jistoty atd. 

Krátce po únoru byl 14. června 1948 jmenován do funkce prvního komunistického 

prezidenta republiky Klement Gottwald. Poúnorové události dále vedly k naprostému 

zničení demokratického státu. Uhlířová (2013, s. 10) píše: „Poúnorový režim odstartoval 

masovou čistku ve státním aparátu a ve všech sférách společnosti a den ze dne posiloval 

své pozice.“ Docházelo k emigracím, ale také k pronásledování a stíhání antikomunisticky 

smýšlejících lidí, kteří se rozhodli zůstat. 

Tento režim přinesl mnoho rychlých změn, které postihly hospodářský 

i společenský život. I když nadále parlament a vláda existovaly, již ale nenaplňovaly vládní 

a výkonnou moc. Tuto funkci převzal Ústřední výbor KSČ v čele s prvním tajemníkem. 

V tomto Ústředním výboru KSČ, který byl podřízen moci Sovětského svazu, docházelo 

k rozhodování o stěžejních záležitostech a ústavní instituce jeho rozhodnutí pouze 

zprostředkovávaly.11 

  

                                                 
10 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 215 
11 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 328 
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Ideologie komunistického režimu, která zachvátila Československo spočívala 

především v teorii potlačit společenské rozdíly mezi třídami společnosti. Tato myšlenka 

spočívala v tom, že již nikdo neměl být zaměstnavatelem, ale všichni se měli stát 

zaměstnanci státu. To se týkalo i živnostníků a zemědělských hospodářů. 

Začala vlna kolektivizace a znárodňování neboli zestátňování. Znárodňování 

nejprve probíhalo pouze pro podniky nad 50 zaměstnanců, ale poté se dostalo i na drobné 

živnostníky. Od roku 1954 již existovaly pouze národní podniky. Jednalo se o konfiskaci, 

tedy zabavení majetku aniž by byli vlastníci tohoto majetku něčím vinni.12 

Dne 23. února 1949 byl přijat zákon o jednotných zemědělských družstvech (JZD), 

kdy došlo ke kolektivizaci zemědělců. To znamená, že všichni se měli vzdát dobrovolně 

svého majetku (pole, zemědělské stroje, zvířata atd.) a vstoupit do jednotného 

zemědělského družstva, kde se tento zabavený majetek stal společným.13 Od roku 1951 do 

roku 1953 byla vyhlášena „akce kulak“. Znamenalo to vystěhování celé rodiny z gruntu 

neboli statku, tedy z bydliště, kde si hospodáři předávali po generace své hmotné majetky, 

ale i duchovní hodnoty.14 V knize Růžičky (2008, str. 88) vypráví F. Vožich: „Do našeho 

rodiště jsme se nesměli ani na rodinný hrob našich prarodičů podívat.“ 

1. ledna 1949 vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), mezinárodní 

hospodářská organizace komunistických států. Průmysl se podle požadavků SSSR zaměřil 

na těžký průmysl. Z Československa se stala strojírenská velmoc. Československo muselo 

také vytěžené uhlí a uran z místních ložisek poskytnout ku prospěchu celému RVHP. Tento 

podporovaný těžký průmysl měl ale neblahý vliv na životní prostředí a přinesl velké 

ekologické škody. Obchodním partnerem Československa se stal především Sovětský svaz. 

Vznik zmíněné RVHP, ale také založení Varšavské smlouvy ze dne 15. května 1955, která 

se týkala vojenského paktu evropských komunistický zemí, vedlo k prohlubování 

závislosti Československa na Sovětském svazu.15 

Roku 1953 také postihla občany měnová reforma. Byla reakcí na krizi ekonomiky, 

která začala právě v 50. letech 20. století. Způsobily ji především razantní změny 

v hospodářské politice. Nereálně nastavené pětileté plány, které nařizovaly striktní úkoly 

pro jednotlivá hospodářská odvětví na pět let podle sovětského vzoru, obrovská preference 

těžkého průmyslu, vysoká produkce zbrojařství. Měnová reforma přinesla zrušení 

                                                 
12 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 221 
13 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 69 
14 RŮŽIČKA, Miroslav. Vyhnanci: akce „Kulak“: zločin proti lidskosti!. Miroslav Růžička, 2008, s. 7-9 
15 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 70 
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přídělového systému, ale znehodnotila vklady a úspory občanů.16 

Komunistický režim přinesl změny i v kulturním životě. Nastolil některé nové 

státní svátky v duchu nové ideologie. Tyto svátky a významné dny pak provázely mohutné 

masové oslavy. Některé svátky, které uctívaly církevní světce nebo připomínaly 

prvorepublikovou kulturu, z kalendáře nadobro zmizely. Objevily se ale svátky nové jako 

například výročí úmrtí V. I. Lenina, Vítězství lidu, Velká říjnová socialistická revoluce. 

Významným svátkem byl také Svátek práce. Manifestačních průvodů se v první květnový 

den povinně účastnily podniky, organizace i školy. Dále se školy, armáda i některé závody 

povinně účastnily spartakiád neboli celonárodních tělovýchovných slavností, které se 

konaly jednou za pět let.17 

Nesouhlas s ideologií komunistického režimu a antikomunistické smýšlení určité 

části společnosti se komunisté snažili potlačit v 50. letech hlavně v politických procesech, 

ale i jinou perzekucí. Padesátá léta tak silně podporovala represe proti lidem, kteří 

s režimem nesouhlasili. Politické procesy se týkaly různých soudních řízení. Nejčastější 

formou byl tzv. „zločin proti republice“. Příkladem trestných činů v této nelehké době byly 

například: velezrada, pobuřování proti republice, šíření nepravdivých zpráv, ale i pokusy 

o emigraci atd. Tyto represe měly za cíl vyvolávat všeobecný strach.18 

Jednou z politických vězňů byla i Milada Horáková, která byla nespravedlivě 

odsouzena k trestu smrti 8. června 1950 a následně popravena 27. června 1950. Politické 

procesy ale postihly i samotnou komunistickou stranu. Sovětští experti pomáhali 

„hledat“ nepřítele ve vlastních řadách.19 Emmert (2013, s. 229) uvádí: „Odhaduje se, že 

v přímém důsledku represí přišlo o život 7 až 8 tisíc Čechoslováků.“ 

Následující 60. léta přinesla postupné politické uvolňování režimu. Tomuto stavu 

předcházel XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS), který se konal roku 

1956. Nikita Chruščov, v té době první tajemník ÚV KSSS, zde pronesl kritiku Stalina, 

který zemřel 5.března 1953. Odhalily se mnohé Stalinovy zločiny. Tuto kritiku známe také 

jako odhalení kultu osobnosti.20  

                                                 
16 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 346-347 
17 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 350-351 
18 Blíže k tomu např: KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy 

v Československu. Brno: Barrister &Principal, 2008 
19 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 68-69 
20 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 70 
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V Československu situace zpočátku nebyla vůbec uvolňující. Politické změny 

a odklon od stalinismu probíhaly velmi pomalu. Příkladem může být to, že českoslovenští 

političtí vězni se dočkali amnestie až v roce 1960.21 

Nejotevřenější kritika zazněla na druhém sjezdu Svazu spisovatelů, který proběhl 

v dubnu roku 1956, diskuzi a kritiku se ale podařilo zastavit. Čornej (2003, s. 71) tuto 

situaci charakterizuje následovně: „Proto také při vypuknutí polských a zvláště 

maďarských událostí mohlo Československo působit jako pevná opora sovětské politiky.“ 

Prezident Antonín Novotný doufal, že nový sovětský vůdce Leonid I. Brežněv se 

vrátí ke stalinismu, ale to se nestalo. Stalinistická doba tedy začala doznívat 

i v Československu. Šedesátá léta se stala dobou uvolňování a určitých rehabilitací. 

V červenci roku 1960 byla také vydána nová ústava, která měla však i nadále podpořit 

KSČ, neboť obsahovala článek o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. Stát 

byl přejmenován na Československou socialistickou republiku (ČSSR).22 

V roce 1960 byl schválen již třetí pětiletý plán, který byl připraven v rozporu 

s reálnými možnostmi, a tak došlo k jeho zhroucení. Řešení této krize měli přinést reformní 

ekonomové v čele s Otou Šikem. Plánem reformy bylo, jak píše Uhlířová (2013, s. 13): 

„...sloučení socialistického plánování s působením tržních mechanismů.“ 

Ekonomická reforma však nebyla možná, aniž by se některé změny neudály 

i v politickém prostředí. Nespokojenost s Antonínem Novotným se vyhrotila na 4. sjezdu 

československých spisovatelů, který se konal v červnu roku 1967.  Zazněla tady ostrá 

kritika režimu a poměrů ve společnosti. Byl zde vznesen požadavek na obnovu společnosti 

a větší míru svobody. Ještě téhož roku se konalo jednání předsednictva ÚV KSČ, kde 

reformátoři, umírněnější komunisté, vystoupili v čele s Alexandrem Dubčekem s novými 

návrhy. Kritizovali zejména nedotknutelné pozice Novotného. Došlo k abdikaci Antonína 

Novotného a ke zvolení Alexandra Dubčeka jako prvního tajemníka ÚV KSČ 5. ledna 

1968.23 

Společnost zaznamenala vlnu uvolňování. Začaly například vznikat různé jazzové 

kluby, literární kavárny, kde lidé mohli otevřeně diskutovat. Uvolňování postihlo i mladou 

generaci, která s oblibou hleděla západním směrem. Rychleji začaly změny probíhat od 

ledna do srpna roku 1968. Toto období je také známo pod názvem „pražské jaro“. 

Reformy, které probíhaly, se do dějin zapsaly jako snaha vybudovat „socialismus s lidskou 

                                                 
21 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 240 
22 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 240, 253 
23 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 242-244 
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tváří“.24 

Na začátku dubna 1968 se sešel Ústřední výbor Komunistické strany 

Československa. Nové vedení doufalo, že se projednají personální změny a reformy. Byl 

zde přijat důležitý dokument Akční program KSČ. V tomto dokumentu byl sepsán 

následující směr vývoje a sliboval demokratizaci, svobodu, ekonomickou reformu, správu 

státu státními orgány atd. 25 Tisk i jiné sdělovací prostředky byly svobodné, 

necenzurované. Znovu se utvářela občanská společnost. Cílem bylo vytvořit určitý 

demokraticko-socialistický model státu. 

Pražské jaro uvolnilo poměry natolik, že nejenom že vznikaly nové spolky, ale za 

zmínku stojí i obnovení činnosti spolků, které byly v době nástupu komunismu zakázány. 

To se týkalo především Sokola a Junáka. Dále stojí za zmínku aktivizace 

nekomunistických stran, církví, ale také oživování potlačovaných tradic jako byla právě 

sokolská, ale i legionářská atd. Obnovoval se i odkaz prvního československého prezidenta 

T. G. Masaryka.26 

Bohužel Pražské jaro i se svými demokratickými reformami se pomalu ale jistě 

chýlilo ke konci. Komunistická strana Československa chtěla udržovat kontrolu nad 

reformami, časem se ale ukázalo, že to již není možné, jinými slovy společnost se začala 

proměňovat zdola. KSČ se nedařilo tuto situaci zcela držet pod kontrolou. Lidé 

podporovali kroky právě reformních komunistů. Uhlířová (2013, str. 13) píše: „Dubčekovi 

reformní komunisté se dostávali do střetů nejen s vlastní stranickou, regresivní opozicí 

šokovanou výbuchem touhy po svobodě, ale byli nuceni čelit sílící kritice komunistických 

stran sousedních států.“ O této společenské situaci, která stále více a více toužila 

po svobodě, svědčil i manifest nazvaný Dva tisíce slov, který sepsal spisovatel Lukáš 

Vaculík 27. června 1968. Dva tisíce slov obsahovalo požadavek záruky a jistoty 

dosavadních reformních změn, ale také pokračování v těchto demokratických reformách 

a jejich prohlubování. Byl podepsán řadou představitelů české vědy, kultury a sportu.27 

Reformní komunisté cítili tlak ze strany společnosti, která byla políbena domnělou 

svobodou a která požadovala stále více změn. Na druhé straně stála Moskva, která pocítila 

nebezpečí kontrarevoluce. O možnosti blížící se kontrarevoluce Moskvu při různých 

příležitostech přesvědčovali i konzervativní českoslovenští komunisté. Moskva se tedy pod 

                                                 
24 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 358-359 
25 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 247 
26 ANTONÍN, Robert et al. Encyklopedie českých dějin: osobnosti, fakta a události, které utvářely naši 

historii. Praha: Reader´s Digest Výběr, 2008, s. 335 
27 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 251-252 
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hrozbou zásahu dožadovala okamžitého ukončení těchto na první pohled viditelných 

demokratických reforem.28 

K zásahu, a to dokonce vojenskému, ze strany Sovětského svazu nakonec opravdu 

došlo. Předcházela mu ale skoro půlroční ofenziva a nátlak států Varšavské smlouvy, které 

též cítily nebezpečí z reforem v československém komunistickém režimu. Požadovaly tedy 

po československém vedení strany obnovení totalitního režimu, kterého by dosáhli 

přibrzděním nebo zastavením těchto reforem. Tento nesouhlas s demokratizací socialismu 

v Československu byl nakonec nucen řešit i zprvu klidný Brežněv. Ten si počátkem května 

1968 pozval do Moskvy reformní komunisty - předsednictvo ÚV KSČ v čele s Dubčekem. 

Brežněv se snažil o domluvu a žádal slib nápravy. Českoslovenští reformisté se ale 

nakonec rozhodli nevyhovět a pokračovat nadále v obrodném procesu socialismu.29 

V noci z 20 na 21. srpna roku 1968 začala obsazovat vojska Bulharské lidové 

republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové 

republiky a Svazu sovětských socialistických republik Československou socialistickou 

republiku. Tato operace je považována za nejrozsáhlejší vojenský zásah po druhé světové 

válce. Na obsazování republiky se podílelo nejen pozemní vojsko, ale i vojenské letectvo 

a výsadkové jednotky. I když Československá armáda invazi neodporovala a nepostavila se 

proti okupantům, občané Československa se na odpor stavěli. Například obraceli ukazatele 

u cest jiným směrem, stavěli barikády, rozdávali letáky atd.30  

                                                 
28 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 359 
29 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 256-258 
30 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 361 
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Představitelé KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem byli násilím převezeni do 

Moskvy, kde byli nuceni podepsat tzv. moskevský protokol, kterým potvrdili 

a legitimizovali setrvání sovětských vojsk na území ČSSR. Národní shromáždění v říjnu 

1968 schválilo hned dva rozhodující dokumenty. Prvním byla tzv. dohoda o dočasném 

pobytu sovětských vojsk v ČSSR, na jehož základě zůstalo v Československu více než 

75 000 sovětských vojáků. Druhým byl zákon o československé federaci, což znamenalo 

zřízení Československé socialistické republiky od 1. ledna 1969 jako federativního státu se 

dvěma republikami – Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou 

republikou s vlastními parlamenty a vládami, které ovšem postoupily některé své 

kompetence společným federativním orgánům. ÚV KSČ následně popřelo všechny 

reformy, o které se zasloužili reformní komunisté, a tak nadobro skončil obrodný proces.31 

Následující rok 1969 přinesl dozvuky okupace. Hned v prvním měsíci tohoto roku 

se na Václavském náměstí 16. ledna upálil mladý student Univerzity Karlovy Jan Palach. 

Zvolil tuto formu protestu, kterou doufal znovu probudit nyní již pasivní společnost. 

Nesouhlasil s tím, že skoro celorepublikový odpor proti okupaci se postupem času změnil 

v rezignaci a smíření se s touto okupační situací.32 

Dne 17. dubna 1969 byl na zasedání ÚV KSČ odvolán Alexandr Dubček z funkce 

prvního tajemníka a nahradil ho Gustav Husák.33  

                                                 
31 UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. Praha: 

Univerzita Karlova, 2013, s. 14 
32 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 283 
33 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 297 
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1.3 1970 - 1989 

Všeobecně známý název normalizace označující dobu mezi lety 1968-1989 se 

v tomto smyslu začal používat až po roce 1989. Od roku 1969 Sověti požadovali 

normalizaci poměrů, tedy odvrácení se od reforem a jejich likvidaci, určitý návrat k idejím 

marxismu-leninismu. Avšak v 70. letech se používal termín konsolidační proces. Značil 

upevňování totalitního režimu. Pro další období před rokem 1989 se používal opět jiný 

termín, a to realistický socialismus. Přesto dnešní označení této dvacetileté epochy 

termínem normalizace dobře vystihuje toto období. Příkladem může být pro tuto dobu 

charakteristická průměrnost, nevybočování z řady.34 

V lednu roku 1970, který je považován za hlavní normalizační rok, se začaly 

uskutečňovat čistky v řadách komunistů. Osobními pohovory se zkoumala loajalita 

dosavadních členů strany. Do roku 1971 bylo ze strany vyloučeno 326 817 členů. Tito 

vyloučení členové následně neměli možnost dalšího kariérního vzestupu, byli vyhozeni 

z dobré práce, jejich děti měly zakázáno studovat gymnázia či vysoké školy atd. Čistky se 

nevyhnuly ani společenským organizacím. Některé nevyhovující spolky byly nadobro 

zrušeny a rozpuštěny už v září roku 1968. Organizace, které strana schvalovala, musely ale 

také projít obnovou a zůstávali pouze jejich loajální členové.35 

Režim opět sáhl k politickým procesům, které naštěstí již nekončily popravami. 

Silní odpůrci režimu se často politickému procesu nevyhnuli; jiní sice nebyli souzeni, 

nevyhnuli se ale neustálému dohledu a sledování tajnou policií. Režim se také postaral 

o to, aby odpůrci „obnovených pořádků“ nemohli vykonávat prestižní povolání nebo byli 

z dobrých pracovních pozic propouštěni. Ale i děti pykaly za postoj rodičů, bylo jim 

znemožněno studovat na školách, o které tyto děti stály.36 

S touto situací souviselo vydání dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který odmítal reformy Pražského jara a situaci v roce 

1968 označil za pokus o kontrarevoluci atd. Zaměstnanci na významných i méně 

významných postech byli nuceni tento dokument odsouhlasit podpisem, jinak hrozili výše 

zmíněné postihy. Lidé, kteří si chtěli zachovat prestižní povolání nebo se chtěli uplatnit ve 

společnosti nebo i toužili po kariérním vzestupu museli vstupovat do řad KSČ.37 Uhlířová 

                                                 
34 ANTONÍN, Robert et al. Encyklopedie českých dějin: osobnosti, fakta a události, které utvářely naši 

historii. Praha: Reader´s Digest Výběr, 2008, s. 291 
35 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 286-287 
36 ČORNEJ, Petr a Jiří POKORNÝ. Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce. Praha: Práh, 2003, s. 77 
37 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 365 
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(2013, s. 15) pak uvádí příklad ze školství: „Tento trend se ve společnosti projevoval po 

celé období 70. a 80. let, zvláště negativně pak ve všech typech škol (učitelský stav byl 

de facto degradován do služebné politicko-ideové role).“ 

Komunisté se v tomto období zaměřili také na oblast kultury, ale i vědy. Právě 

v tomto prostředí bylo kritické smýšlení proti režimu nejčastější. Z vysokých škol bylo po 

prověrkách odsouzeno na 90 tisíc odborníků k odchodu z pracoviště. Došlo mimo jiné 

i k rušení některých „nevyhovujících“ vysokoškolských oborů. Komunistické čistky se 

odehrály ve všech oblastech společnosti. Například ve sdělovacích prostředcích – z 

Československého rozhlasu byla propuštěna třetina personálu, též televize se neobešla bez 

personálních ztrát.38 

Tyto okolnosti vedly k posilnění vlny emigrace. Lidé nespokojení se situací, často 

zbaveni existencionálních prostředků, se snažili vycestovat na západ za tzv. železnou 

oponu. Nový začátek v cizině nebyl vždy jednoduchý. Ti, kteří odešli, odcházeli 

s vědomím nemožnosti návratu. Emigranti byli většinou po svém odchodu 

československými soudy odsouzeni a jejich majetek byl konfiskován. Ze státních obav 

o nástup další emigrace byly cesty mimo socialistické země povolovány jen v omezeném 

počtu osob. Výjezdní doložky jako doklad umožňující legální cestu do zahraničí byly 

poskytovány pouze některým členům rodiny, jiní členové jako rukojmí museli zůstat na 

domácí půdě.39 

V květnu roku 1975 byl prezidentské funkce zbaven nemocný Ludvík Svoboda. 

Jeho nástupce v prezidentské funkci Gustav Husák stál v čele státu až do roku 1989. 

Běžný život ve dvacetileté éře tzv. normalizace se dá charakterizovat následujícími 

příklady. Lidé netrpěli nedostatkem základního zboží, přesto některé druhy byly 

nedostatkové. To se týkalo především tropického ovoce, kvalitního masa, ale hlavně 

spotřebního a domácího zboží. Tím se za úplatu začal rozmáhat tzv. podpultový prodej, 

kdy prodavači toto nedostatkové zboží schovávali pro své známé.  

                                                 
38 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 365 
39 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 287-288 
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V 70. letech posílila KSČ svou prorodinnou politiku, která se měla projevit 

populačním boomem, proto došlo ke zvýšení dětských přídavků a výhodných 

novomanželských půjček. Nárůst populace byl i důvodem k posílení bytové výstavby. Na 

okrajích měst vyrůstala panelová sídliště. 

 Pro další charakteristiku tohoto období je dobré zaznamenat: 

1. v Praze se začala stavět první trasa metra. 

2. v roce 1980 byla slavnostně otevřena dálnice D1, která spojovala Prahu 

a Brno. Na ní navazovala dálnice D2, vedoucí až do Bratislavy. 

3. v Dukovanech začala vznikat první česká jaderná elektrárna, jejíž první blok 

byl spuštěn roku 1985. 

4. chemický průmysl, nové teplárny a strojírenské podniky zhoršovaly nadále 

životní prostředí, obzvláště tomu tak bylo v severních Čechách. 

I přes tuto veškerou průmyslovou a budovatelskou snahu se komunistickým zemím 

nedařilo dohnat západní demokratické země. Roku 1977 byl Vladimír Remek, první 

a poslední československý kosmonaut, s posádkou kosmické lodi Sojuz 28 vypuštěn na 

oběžnou dráhu Země. V dubnu roku 1986, kdy došlo k dnes již známé havárii jaderné 

elektrárny Černobyl, se československá vláda několik dní pokoušela tuto informaci zatajit. 

Lidé v reakci na tuto situaci nabyli dojmu, že československá i sovětská vláda opět lžou.40 

Roku 1975 se Československo účastnilo v Helsinkách Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě (KBSE). Závěry této konference se mimo jiné týkaly i dodržování 

a respektování občanských práv. Československo tyto závěry podpořilo a zavázalo se 

k jejich dodržování podpisem. Protože však respekt k občanským právům nebyl 

vnitrostátně dodržován, vystoupila proti tomuto rozporu nově vzniklá organizace Charta 77 

svým prohlášením v lednu 1977. Vyzývala režim k dodržování závěrů helsinské 

konference a také k možnosti demokratické diskuze ve společnosti. Charta měla tři mluvčí, 

kteří se podíleli na vztahu Charty s veřejností. Těmito mluvčími byli filosof Jan Patočka, 

dramatik Václav Havel a bývalý ministr zahraničních věcí ČSSR Jiří Hájek. Její další 

signatáři tvořili celé spektrum od reformních komunistů po křesťansky orientované kruhy.  

                                                 
40 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20.století. Brno: Clio, 2012, s. 290-292 
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Signatáři Charty byly různými způsoby perzekuováni, vězněni, ale také pod 

nátlakem StB nuceni ke spolupráci nebo aby své podpisy odvolali. Vznikla také tzv. 

Anticharta jako text ÚV KSČ. Byl vynucen v československé umělecké obci, kde byli její 

členové nuceni pod nátlakem podepsat. Ti, kteří odmítli, nesměli nadále veřejně vystupovat 

a působit. I přes všechno stíhání a násilí Charta 77 vydržela jako nejvýznamnější opoziční 

hnutí až do roku 1989.41 

Novým generálním tajemníkem ÚV KSSS se roku 1985 stal reformní komunista 

Michail S. Gorbačov. Pod jeho vedením se začaly v celém Sovětském svazu projevovat 

obdobné reformy jako znalo Československo z období pražského jara. Gorbačovovo 

působení se nazývá perestrojkou neboli hospodářskou přestavbou systému i politikou 

otevřenosti. 

Rokem 1988 na základě pozitivních změn v SSSR, které se mimochodem 

v Československu měly tendenci cenzurovat, československá společnost opět ožívala 

a začala se postupně zbavovat strachu. Dvacáté výročí okupace Československa 21.8. 1988 

přineslo první větší společenskou protirežimní demonstraci po dlouhé době. Mohutně se 

objevovaly československé vlajky a provolávala se hesla typu: „Chceme svobodu.“ Proti 

této demonstraci však zasáhly bezpečnostní složky. I přes tvrdý zásah se československá 

veřejnost začínala probouzet k určitému odporu. Tato veřejná aktivita vyvrcholila 

v následném roce 1989.42 

1.4  Rok 1989 a „sametová revoluce“ 

V roce 1989 docházelo stále častěji k demonstracím, ale také k následným represím 

a postihům. Přesto se totalitní režim začínal chýlit ke svému konci po dlouhých čtyřiceti 

letech. 

V lednu roku 1989 během „Palachova týdne“, kdy si veřejnost připomínala dvacáté 

výročí sebeupálení mladého studenta, se konala v Československu řada demonstrací. Tyto 

demonstrace však byly pokaždé násilně ukončeny za zásahu bezpečnostních složek. Díky 

této situaci byl v Československu schválen tzv. „obuškový zákon“. Tento zákon posiloval 

pravomoci státní bezpečnosti při zasahování proti demonstrujícím.43 

Československo však stále mělo formu policejního státu. To se nedalo říci 

                                                 
41UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. Praha: 

Univerzita Karlova, 2013, s. 16-17 
42 EMMERT, František. Průvodce dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 295-296 
43 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011, s. 381 
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o sousedních zemích, kde liberální komunisté jednali s opozicí – Polsko, Maďarsko. 

Vlivem těchto zahraničních okolností však i režim v Československu posupně začal ubývat 

na síle. 

Lidé se opět začali více zajímat o politický život. Příkladem je i petice za 

propuštění Václava Havla. Do podvědomí lidí se dostala petice „Několik vět“, která žádala 

o propuštění dalších politických vězňů. Tu podepsalo asi 40 000 občanů. Za zmínku stojí 

i petice z roku 1988, kdy katolík Antonín Navrátil požadoval obnovu náboženských 

svobod; tuto petici podepsalo 600 000 lidí. Lidé začali projevovat své názory aktivně, jak 

při účasti na demonstracích, tak i svými podpisy pod texty kritizující režim.44 

Situace se dala více do pohybu začátkem listopadu roku 1989, kdy došlo po 

40 letech ke spojení Německa bouráním berlínské zdi, která rozdělovala západní 

a východní Berlín. Všichni už tušili, že komunistický režim v Československu také spěje 

ke svému konci. Komunistická strana ale stále doufala v pomoc Sovětského svazu. Tato 

jediná naděje komunistů ale ztroskotala, když Gorbačov československé komunisty ujistil, 

že pomoci od Sovětského svazu se nedovolají a sovětské tanky už v československých 

městech za záchranu režimu nepotkají.45 Následnou situaci, která nastala, popisuje Emmert 

(2012, str. 303) těmito slovy: „V některých společenských a státních organizacích začalo 

náhle docházet k nezvyklým ideovým posunům a ochotě přispět k pádu režimu. Krysy 

začaly opouštět potápějící se loď.“ 

K počátečnímu zvratu došlo 17. listopadu 1989. Tohoto dne byl povolen pietní akt 

jako připomínka padesátého výročí zavraždění studentů, kteří se odhodlali demonstrovat 

proti protektorátu v roce 1939. Na Albertově u památníku událostí z roku 1939 se sešlo až 

15 000 lidí s transparenty. Dav se vydal po schválené trase, která vedla k vyšehradskému 

Slavínu, kde už se dav rozrostl do vyšších čísel. Uváděno je něco okolo 50 000 občanů. 

Když průvod dorazil na Národní třídu, již tady čekaly policejní jednotky, které zatarasily 

cestu protestujícím. Ten, kdo se ocitl přímo na Národní třídě, neměl již kudy uniknout, 

jelikož toto jádro bylo obklíčeno pořádkovými silami. 

Bezpečnost brutálně na demonstranty zaútočila. Uvádí se, že bylo zraněno okolo 

600 osob. Při tomto násilném útoku reagovali i obyvatelé čtvrti, když některé cizí utíkající 

a zraněné demonstranty pouštěli do svých domovů a nabízeli pomocnou ruku. Na tento 

                                                 
44 RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha. Knižní klub, 2011, s. 381 
45 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2011, s. 302-303 
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listopadový den hned navázaly další dny, které vedly ke konci komunistického režimu.46 

18. listopadu, následující den po brutálním zásahu Státní bezpečnosti na Národní 

třídě, byl založen první stávkový výbor studenty DAMU. Ke studentům se též přidali herci. 

Byla vydána výzva ke stávce všech vysokých škol a divadel, ale také výzva k velké 

celostátní generální stávce. 

19. listopadu bylo založeno Občanské fórum v čele s Václavem Havlem. Občanské 

fórum byl hlavní orgán, společnými silami měl za cíl organizovat protesty a jednání 

s komunistickými představiteli a vládou o předání moci. Hlavním heslem hnutí OF se stalo 

„nenásilí“. Sametová revoluce získala svůj název hlavně pro své poklidné veřejné protesty 

v následujících dnech.47 

Demonstrace vyústily v setkání na Letenské pláni 25. a 26. listopadu, kde se sešlo 

až 750 000 občanů. Následujícího dne 27. listopadu proběhla dvouhodinová generální 

stávka, ke které se připojila skoro celá široká veřejnost. Sametová revoluce se blížila ke 

svému vítězství. 29. listopadu byl zrušen článek ústavy „o vedoucí úloze KSČ“. Vše 

dospělo až do bodu odstoupení Adamcovy komunistické vlády. Následně 10. prosince 

Gustav Husák jmenoval novou vládu, kde Komunistická strana Československa byla 

v menšině a naopak opozice převzala výkonnou moc. Ihned poté poslední československý 

komunistický prezident Gustav Husák abdikoval. Na post prezidenta Československé 

republiky byl následně zvolen 29. prosince 1989 Václav Havel. Československo se tedy po 

dlouhých čtyřiceti letech života v totalitním režimu ocitlo opět před prahem tolik 

vytoužené a očekávané svobody a demokracie.48 

 

                                                 
46 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do 

června 1990). Praha: Prostor, 2009, s.  
47 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 303 
48 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 304 
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2 ŠKOLA V OBDOBÍ 1948-1989 

2.1  Školské zákony 

Na konci druhé světové války byl přijat Košický vládní program, který poválečnou 

budoucnost Československé republiky spojoval se Sovětským svazem. Tento fakt se začal 

projevovat i ve školství například tím, že došlo k zavedení výuky ruského jazyka, učebnice 

byly upravovány. Československá republika se postupně začínala orientovat na východ 

a podléhala vlivu Sovětského svazu. Tento vliv ještě vzrostl únorovým pučem v roce 1948. 

Vůdčímu tlaku KSČ se nevyhnul ani sektor školství.49 

Tři roky po válečném období druhé světové války se tedy moci v Československu 

ujali komunisté a hned 21. dubna 1948 byl přijat zákon o základní úpravě jednotného 

školství neboli Školský zákon, nazýván také Nejedlého zákon (Zákon o základní úpravě 

jednotného školství č. 95/1948 Sb.). Zavedl jednotnou školskou soustavu a školství 

zestátnil. Zajišťoval sice právo všech občanů na základní vzdělání, ale už nedával prostor 

demokratickému rozvoji školy.50 

Zákon dále ustanovil jednotnou výchovu a všeobecné i odborné vzdělání. Školy 

začaly tvořit jednotnou školskou soustavu, která se měla starat o všestranný, rozumový, 

citový, mravní a tělesný rozvoj žactva. Tento školský zákon také kladl důraz k účasti žáků 

na životě školy a na budovatelském díle republiky. Žáci měli být vedeni a vychováváni 

k uvědomělým občanům lidově demokratického státu a zastáncům pracujícího lidu 

a socialismu.51 

Je zajímavé, že ještě v roce 1948 byl kladen důraz i na náboženskou výuku. Tento 

zákon o jednotném školství se náboženské výuky dotýkal tím, že zmiňoval povinnost starat 

se o výchovu žáků podle jejich náboženského vyznání. Vyučování náboženství mělo ale 

probíhat v souladu s výchovnou činností školy.52  

                                                 
49 ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků: 

sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1 
50 ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků: 

sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 2 
51PŠENÁK, Jozef. Pramene k dejinám československého školstva. Bratislava: SPN-pedagogické 

nakladatelství, 1979, s. 89 
52 PŠENÁK, Jozef. Pramene k dejinám československého školstva. Bratislava: SPN-pedagogické 

nakladatelství, 1979, s. 93 
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Tímto zákonem byla vytvořena bezplatná jednotná státní škola, která byla 

rozdělena na tři stupně. Prvním stupněm byly školy národní (1.-5. postupný ročník), 

druhým stupněm byla čtyřletá škola střední (6.-9. postupný ročník) a třetí stupeň tvořily 

školy povinné a výběrové. Národní škola poskytovala základy všeobecného vzdělávání 

a zároveň vyučovala ruskému jazyku a náboženství.53 

Hlavní úlohou školského zákona bylo právní i organizační sjednocení školství 

a také ideová jednotnost školského vzdělávání. Zákon měl ulehčit žákům přechod 

z českých škol do slovenských. Dále měl jednotný školský zákon poskytnout každému 

občanu právo na vzdělání, rovnou příležitost ke vzdělání.54 

Školský systém v Československé republice zřetelně napodoboval systém 

sovětského školství. Oslovování učitelů se změnilo. Z pánů a paní učitelek se stali soudruzi 

a soudružky. Škola se zapojovala do politických i ekonomických záležitostí státu. Plnila 

tedy různé naplánované akce. Příkladem může být Lánská akce, kdy škola měla za úkol 

a zároveň i cíl motivovat chlapce k hornickému zaměstnání. Požadavky komunistického 

režimu se vztahovaly i na učitele, a to především na vesnicích, kde vzniklo hnutí 

vesnických učitelů. Toto hnutí mělo za cíl, aby učitelé podporovali zakládání JZD.55 „A tu 

ste na to vy, učitelia a učiteľky, ktorí tu môžete vykonať veľké, priam priekopnícke dielo. … 

Učíte dedinskú mládež. Ukazujete jej pri každej príležitosti, vo všetkých vyučovacích 

predmetoch, jako ťažko žije a pracuje rolník, keď je sám...“ (Jednotná škola, roč. 6., č. 4, 

1950, str. 145). 

Další školský zákon byl vydán 24. dubna roku 1953 (Zákon o školské soustavě 

a vzdělávání učitelů č. 31/1953 Sb.). Ten ještě více československé školství spojoval se 

školstvím v Sovětském svazu. Tento zákon chápeme spíše negativně, jelikož postrádal 

odborný základ, včetně toho že rušil i nově vzniklé pedagogické fakulty a upravoval 

základní povinnou docházku. Vznikla také jedenáctiletá střední škola, která zaručovala 

základní vzdělání v prvních osmi ročnících. Zákon dbal na socialistickou výchovu žactva. 

Usiloval o výchovu všestranně rozvinutých a socialistických občanů. Škola měla být spjata 

s budováním socializmu. Tomuto velkému socialistickému poslání školy musela odpovídat 

i příprava a vzdělání učitelů, které mělo zajistit vysokou ideovou úroveň pedagogické 
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práce.56 

Základní všeobecné vzdělávání bylo povinné, osmileté a bezplatné. Poskytovala ho 

buď osmiletá střední škola, nebo jedenáctiletá střední škola během prvních osmi let 

základního všeobecného vzdělávání. V dalších postupných třech letech jedenáctileté 

střední školy dávala škola žákům vyšší všeobecné vzdělání a připravovala žactvo na 

studium na vysokých školách. Tyto tři ročníky byly výběrové. Mohli se do nich přijímat 

žáci z osmileté střední školy nebo žáci z osmi postupných ročníků jedenáctileté střední 

školy.57 

Zmíněný zákon z roku 1953 myslel také na vzdělávání učitelů. Vznikaly 

pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol, dále vyšší pedagogické školy pro 

učitele šestého až osmého postupného ročníku střední školy a vysoké školy pedagogické 

pro učitele devátého až jedenáctého postupného ročníku jedenáctileté střední školy.58 

Roku 1960 byl přijat další školský zákon (Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání 

č. 186/1960 Sb.), který prodloužil školní docházku na devět let a zavedl základní 

devítiletou školu. Chtěl ze svých žáků vychovat nadšené budovatele státu. „Naša mládež 

musí v školách a v rodine dostať výchovu, ktorá zabezpečí jej všestranný rozvoj a bude 

podnecovať rozvoj čŕt komunistickej morálky, jej tvorivých schopností a iniciatívu. K tomu, 

aby človek mohol slobodne rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a iniciatívu, aby vedel pre 

splnenie vytýčeného cieľa prekonávať akékol'vek ťažkosti, je potrebné, aby žil v takých 

spoločenských a výrobných vzťahoch, ktoré to umožňujú, a bol človekom 

nejslobodnějším.“ (Julius Lihocký-Jednotná škola, roč. 15, č. 2, 1960, str. 98). Pocítily se 

nedostatky, které představoval zákon z roku 1953, a proto roku 1960 zákon například opět 

prodloužil povinnou školní docházku, kterou minulý zákon zkrátil na povinných osm let.59 

Tento zákon z roku 1960 považoval za důležité předpoklad pro budování vyspělé 

socialistické společnosti a přechod ke komunizmu všestranně rozvinutého a vzdělaného 

člověka, jehož výchova se uskutečňovala pod vedením Komunistické strany 

Československa. Základní vzdělávání bylo poskytováno žákům od 6 do 15 let. Povinná 
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školní docházka trvala devět let.60 

V 60. letech docházelo k určitému uvolňování společnosti, které vyvrcholilo 

Pražským jarem v roce 1968. Toto uvolňování skončilo ale okupací, ke které došlo 

21. srpna roku 1968. Po roce 1968 pomocí čistek mezi pedagogickými pracovníky začala 

tedy obnova stavu školství, aby se škola stala oporou socialismu. Školství se zaměřovalo 

na kádrové hodnocení žáků i učitelů.61 

Zákon z roku 1978 (č. 63/1978 Sb.) ustanovil povinnou školní docházku na deset 

let, ovšem základní škola byla zkrácena na 8 let a snížil se počet tříd prvního stupně na 

čtyři ročníky.62 

O posledních zákonech Zounek (2017, s. 22) uvádí: „Poslední zákony týkající se 

základních a středních škol v období socialismu jsou zákon České národní rady o státní 

správě ve školství (zákon č. 48/1984 Sb.) a zákon České národní rady o školských 

zařízeních (zákon č. 49/1984 Sb.). Tyto normy přinesly opožděně změny, které reagovaly na 

trendy v zahraničí, ale měly řešit rovněž problémy vzniklé z chyb v minulosti. Na 

základních i středních školách tak bylo možné např. vyjít vstříc výrazně talentovaným 

žákům či zakládat třídy s rozšířenou výukou některých předmětů“. 

2.2 Komunistická výchova a vzdělávání 

Tato kapitola má snahu vyjádřit tíhu doby ve vztahu ke vzdělání, a proto přesně 

cituje prameny. Dobová tendenčnost je zřejmá. Pramenů skutečně kriticky hodnotících toto 

období je relativně stále málo. Přístup mladé generace k porozumění autenticity doby je 

obtížný. Období 1948-1989 není čas tak vzdálený, abychom na něj mohli nahlížet bez 

subjektivních zkušeností našich rodičů a prarodičů. Pro nedostatek časového odstupu není 

tato minulost často posuzována objektivně. 

Josef Váňa (1955, s. 259) uvádí že: „Marx a Engels objasnili podstatu výchovy 

jako společenského jevu, ukázali úlohu výchovy v životě společnosti, odhalili třídní 

charakter výchovy v třídní společnosti, stanovili program boje dělnické třídy za vzdělání 

v kapitalismu, mohli však jen v hlavních rysech naznačit cesty výchovy ve společnosti 

socialistické.“ Tyto myšlenky Marxe a Engelse dále rozvinuli budovatelé socialismu V. I. 
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Lenin a J. V. Stalin. 

Lenin byl toho názoru, že kapitalistická škola udržuje pracující lid v nevědomosti 

a znemožňuje mu přístup ke vzdělání a kultuře. Stalin zase označil vzdělání jako zbraň. 

Společně vyvrátili myšlenku buržoazie, že škola nemá co dělat s politikou. Považovali 

spojení školy s politickými myšlenkami komunistické strany a sovětské vlády za hlavní 

činitele budování socialistické společnosti.63 Josef Váňa (1955, s. 260) zmiňuje, že Lenin 

a Stalin rozvinuli Marxovo a Engelsovo učení o výchově tím, že: „Ukázali rostoucí 

význam výchovy za socialismu, vyzdvihli úlohu školy v kulturní revoluci, stanovili úkoly 

komunistické výchovy, plně zhodnotili poslání učitele.“ 

Komunistická výchova byla úzce spjata s politikou komunistické strany. Hlavním 

úkolem této výchovy bylo vychovávat všestranně vzdělané budovatele komunismu. 

Socialistické vzdělání pak muselo být spojeno se životem, s praktickým bojem za 

komunismus a hlavně muselo být ideově politicky zaměřeno.64 

Hlavním posláním základní školy bylo poskytnout svým žákům základy 

všeobecného polytechnického vzdělání, zajistit ideově politickou výchovu a výchovu 

k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu. Měla je zároveň 

připravit pro studium na středních školách.65 

Dalším úkolem socialistické školy bylo vychovávat všestranné budovatele 

socialistické společnosti s komunistickým vztahem k práci. Základní škola připravovala 

své žáky hlavně na aktivní účast na budování a obranu socialistické vlasti. Důležitým 

prvkem socialistické výchovy a vzdělávání byla kolektivní výchova, která byla rozvíjena 

ve škole a doplněna mimoškolními organizacemi (školní družinou a školním klubem, ale 

také Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže, Sdružením rodičů a přátel 

školy). Na prvním stupni základní školy byli žáci připravováni na roli občanů 

socialistického státu, byli vedeni k chápaní povinností a práv, ale také k socialistickým 

vztahům mezi sebou.66 

Učitel měl v socialistické výchově domnělou důležitou roli. Měl žáka vést, rozvíjet 

jeho nadání k prospěchu jeho, ale i k prospěchu celé společnosti. Učitel měl také brát 

                                                 
63VÁŇA, Josef. Dějiny pedagogiky pro pedagogické školy, vyšší pedagogické školy s vysoké školy 

pedagogické. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, s. 259-260 
64 VÁŇA, Josef. Dějiny pedagogiky pro pedagogické školy, vyšší pedagogické školy s vysoké školy 

pedagogické. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, s. 263 
65 Ministerstvo školství ČSR. Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy II: dílčí projekty. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, s. 7 
66 Ministerstvo školství ČSR. Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy: projekt a důvodová 

zpráva. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976, s. 7-8 



30 

 

v potaz socialistickou výchovu a vést žáky k budování socialismu. Pod vedením učitele 

měli být žáci směřováni k idejím socialismu. Učitel měl v rukou odpovědnost za 

socialistickou výchovu. Výchova k socialismu znamenala vychování nového typu člověka, 

a to doma budovatele socialismu a obránce míru ve světě, nový typ inteligenta i nový typ 

rolníka.67 

Důležitou podmínkou pro budování socialistické společnosti byla výchova člověka 

se socialistickými vlastnostmi. Cílem socialistické výchovy dále bylo vychovat všestranně 

rozvinuté žáky, připravit je na život, aby se aktivně podíleli na budování socialistické 

společnosti. Vychovat vzdělané lidi, kteří jsou dále tělesně zdatní a mají vysoké estetické 

cítění a vkus. Aby tyto cíle vychovat budovatele socialismu byly naplněny, bylo důležité 

v žácích upevňovat marxisticko-leninský světový názor, komunistické přesvědčení a dále 

je učit socialisticky pracovat a žít.68 

Pro socialistickou výchovu jsou typické rysy kolektivismu, což je výchova 

ke kolektivnosti, do které je zahrnut motivovaný vztah k práci a ke společenskému 

vlastnictví. Dalším rysem je komunistická ideovost, což je výchova k marxistickému 

světovému názoru, k politické uvědomělosti a k socialistickému vlastenectví.69 

J. Velikanič (1977, s. 60) uvádí ještě složky komunistické výchovy, to jest obsah 

výchovy: „Telesná výchova, jej súčasti; pracovná a technická výchova, jej súčasti; ideovo-

politická výchova, jej súčasti; mravná výchova, jej súčasti; výchova poznania (vedecká 

výchova), jej súčasti; estetická výchova, jej súčasti.“  
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Tělesná výchova, brannost, podle komunistů vycházela ze vztahů k přírodě. 

Velikanič (1977, s. 65) píše: „Cieľom telesnej výchovy jako jednej zo složek komunistickej 

výchovy je prispievat k všestranne a harmonicky rozvinutej osobnosti člověka, aby se jeho 

telesné predpoklady a funkcie primerane rozvíjaly, aby bol schopný pre prácu a život 

v socialistickej spoločnosti a súčasně pripravený na obranu svojej vlasti.“ Tělesná 

výchova měla své základní úlohy, které naplňovala. Hlavní úlohou bylo ochraňovat 

a upevňovat zdraví. Dále se mělo dbát na správnou životosprávu, která byla důležitá pro 

rozvoj tělesných a duševních sil člověka. Důraz byl kladen i na pravidelné cvičení.70 

Úlohou tělesné výchovy bylo i posilňování vlastností, které, jak uvádí Velikanič (1977, 

s. 65), „vyžaduje socialistická spoločenská výroba a život vo vysoko rozvinutej 

socialistickej spoločnosti.“ 

Pracovní a technická výchova se opírala o fakt, který komunisté zdůrazňovali. Že 

totiž práce je první a základní podmínkou lidského existování. Velikanič (1977, s. 80) 

„Základnou úlohou pracovnej a technickej výroby je ukázať žiakom podiel práce, techniky 

a vzdelania na rozvoji súčasnej výroby, oboznámiť ich teoreticky a prakticky s rozličnými 

druhmi práce, technikou, strojmi, obohatiť ich vedomosťami z odboru i príbuzných 

odborov, ktoré budú začleněné do společenskej práce.“ Obsahem pracovní a technické 

výchovy vyspělé komunistické společnosti mělo být utváření vztahu žáků k práci, aby měli 

dobrou pracovní morálku, dále získání pracovních předpokladů a pracovní kvalifikace, 

schopnost pracovat se stroji a na posledním místě i rozvoj technického myšlení.71 

Další složkou komunistické výchovy byla ideovo-politická výchova. Ta se opírala 

o filosofii marxismu a leninismu. Součástí této složky bylo, jak uvádí Velikanič (1977, 

s. 92): „Pochopenie politiky KSČ jako vedúcej sily spoločnosti, výchova komunistického 

presvedčenia a konania, výchova socialistického vlastenectva a proletárského 

internacionalizmu a výchova vedeckého svetonázoru.“ 

Mravní výchova je další složkou komunistické výchovy a byla považována za 

velmi důležitou. Mravní výchovou byly totiž žákům předávány normy a pravidla chování 

a soužití s rodiči, sourozenci a ostatními lidmi. V socialistické společnosti to je naplnění 

tzv. mravního kodexu budovatele socialismu. Mravní výchovou se chápala výchova 
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člověka s dobrými vlastnostmi a zásadami komunistické morálky.72 Součástí mravní 

výchovy bylo podle Velikanič (1977, s. 112): „Výchova mravných vlastností osobného 

života, mravný vzťah k práci a spoločnému vlastnictvu, výchova uvedomelej disciplíny, 

výchova socialistického humanizmu a výchova kolektivizmu.“ 

Výchova poznání tvořila důležitou složku výchovy, protože na jejím základě se 

formovala a rozvíjela celá osobnost i její vlastnosti. Podstata výchovy poznání vycházela 

z marxistické filosofie. Velikanič (1977, s. 136) „Při výchove poznania ide o tieto základné 

súčasti: rozvoj a výchovu zmyslového poznania, rozvoj a výchovu reči a myslenia, 

osvojovanie informácií zo základov vied, rozvoj praktických zručností a návykov a rozvoj 

a výchovu tvorivej a bádateľskej činnosti.“ 

Poslední složkou komunistické výchovy byla estetická výchova, která vedla žáky 

k vnímání krásy a k poznávání krásy, ale také k estetickému vyjadřování a tvoření.73 

Například Kozel (1974, s. 45) uvádí: „Škola vznikla jako produkt triedniho útlaku. 

Škola je triedna tým, že sa v nej pestuje a rozširuje ideológia vládnúcej triedy, ale aj tým, 

že kultúra pestovaná v škole je veľa storočí prístupná iba úzkej vládnucej triede. … 

Triedna diskriminácia detí z manuálneho typu rodinného prostredia (robotníci, rolníci, 

remeslníci) sa v škole plne projavila od zavedenia povinnej školskej dochádzky.... Posláním 

socialistickej školy je odstrániť triednu diskrimináciu žiakov z robotníckych a rolníckych 

rodín, ktorú uplatňovala škola za kapitalizmu.“ 

2.3 Škola a rodina 

Na výchově socialistického jedince se podílely tři složky, a to rodina, škola 

a mládežnická organizace. 

Rodina měla v otázce výchovy velmi důležitou roli, jelikož se v rodině kladly 

základy osobnosti, její city, charakter a vůle. Čím víc byla rodina pevnější a družnější, tím 

více plnila svoji úlohu ve výchově.74 
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V lidově demokratické společnosti byly zájmy rodiny a státu totožné, v této 

společnosti se rodina stala základem, základní buňkou. Stojtka (Jednotná škola, 1950, roč. 

6, č. 9, s. 411) uvádí: „V luďovodemokratickej spoločnosti niet protichodných záujmov 

rodiny a štátu. Záujmy rodiny a štátu sú totožné. Rodina stala sa základnou bunkou 

ľudovodemokratickej spoločnosti“. 

Nový společenský pořádek nastolil nové předpoklady pro upevnění rodiny. Dále 

Stojtka (Jednotná škola, 1950, roč. 6, č. 9, s. 411) uvádí: „Nový spoločenský poriadok 

stvoril skutočné predpoklady pre upevnenie rodiny založenej nie už na kapitále, ale na 

opravdovej láske, vzájomnej úcte, spoločných pracovných, kultúrnych a ideovopolitických 

záujmoch oboch manželov.  Dále nový společenský pořádek postavil ženu na úroveň muže, 

to znamenalo, že všichni měli stejné právo na práci, vzdělání. Vytvořil předpoklady pro 

sjednocení školy a rodiny při výchově socialistického občana.75 

Hlavní úlohu ve výchově budovatelů socialismu měla škola. Výchova a vzdělávání 

se děje ve škole, ale dále pokračuje i v rodině. Škola a rodina byly tedy zodpovědné za 

výchovu a vzdělání socialistického občana. Proto byl kladen důraz na těsnou spolupráci 

školy a rodiny. Škola a rodina musely být jednotné, musely být za jedno např. při budování 

vztahu k práci. 

Spolupráce školy a rodiny začala vstupem dítěte do školy. Rodiče na první schůzce 

byli obeznámeni se školským prostředím, se školním pořádkem, dále byly informováni, 

jaké školní pomůcky mají žákům obstarat. Dále bylo třeba rodiče obeznámit s cílem 

výchovy, s programem práce školy a dohodnout se s nimi na společném postupu. Rodiče 

byli obeznámeni i s nutností a potřebností společných porad s učiteli.76 

Škola měla dohlédnout a přimět rodiče k dodržování jejich povinností - aby se 

postarali o umytí a čisté oblečení žáka, dále aby dohlídli na vypracování všech domácích 

úkolů a aby do školy přinesli všechny potřebné pomůcky. Od rodičů se též žádalo, aby děti 

vedli k svědomitému vztahu ke školské práci, aby je také naučili nespoléhat se na cizí 

pomoc. Rodiče byli také povinni všímat si práce svých dětí, kontrolovat jim úkoly, zkoušet 

je z probírané látky a povídat si s dítětem o chování ve škole. Dále se měli pravidelně radit 

s třídním učitelem dítěte.  

                                                 
75 STOJTKA, Ondrej. Škola a rodina. Jednotná škola: pedagogický časopis teórie a praxe jednotnej školy 

Bratislava: Universum. 1950, roč. 6, č. 9, s. 411 
76 STOJTKA, Ondrej. Škola a rodina. Jednotná škola: pedagogický časopis teórie a praxe jednostnej školy 

Bratislava: Universum. 1950, roč. 6, č. 9, s. 412 



34 

 

Nejdůležitější úlohou rodičů bylo vést společně se školou děti k mravním 

vlastnostem československého vlastence. Rodič měl být dítěti příkladem, a proto měl sám 

vzorně plnit občanské povinnosti. Rodiče tedy museli zabránit tomu, aby se ve společnosti 

dítěte neobjevily pomluvy společenského zřízení, dále aby nedošlo k urážkám veřejných 

představitelů a ke schvalování činů příčících se předpisům společenského pořádku. 

Důležitou složkou při výchově je autorita. Škola a rodina měla své autority 

navzájem podporovat. V rodině se mělo o škole mluvit jen kladně, s úctou a láskou, aby 

o škole tak mohly smýšlet i děti. Rodiče, kteří nehovořili kladně o škole, způsobovali škole 

špatnou službu, ale i svým dětem. 

Dalším důležitou složkou výchovy byla práce. Dítě bylo ve škole vedeno 

k samostatné práci. Zároveň ale dítě muselo být vedeno k práci i doma, aby poznávalo své 

organizační schopnosti. Nejdůležitější prací dítěte byly domácí úkoly. Skrze ně se dítě 

učilo zodpovědnosti nejenom rodičům, škole, ale i státu. Dále dítě mělo být vedeno 

k pomoci členům rodiny, aby si zvykalo na kolektivní práci. Bylo velmi důležité, aby škola 

a rodina vedla dítě k zodpovědnosti za svou práci nejen doma a ve škole, ale 

i v mládežnických organizacích. 

Škola byla povinna rodičům pomáhat s výchovou. Škola měla rodiče informovat 

o všem, co se týkalo jejich dětí (např. o tělesném a duševním vývoji, o zájmech dítěte, 

o sklonech dítěte atd.). Zároveň bylo považováno za chybné mluvit s rodiči pouze 

o chybách dítěte.77 

Výchovu občana všestranně vzdělaného, tělesně zdatného, připraveného 

ke společensky užitečné práci a dotknutého ideami komunistické morálky tedy nemohla 

škola sama zvládnout. Velký význam pro výchovu mládeže měla také rodina, protože její 

vliv se podepisoval na dítě po celé dětství i celé mládí. 

Existovala tedy organizace Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), kde se 

sdružovala rodina, škola a společenské organizace podílející se na výchově mládeže. Toto 

sdružení prý bylo příkladem „demokratické“ organizace. Ve sdružení se řešila 

komunistická výchova dětí a mládeže, dále řízení školy. Toto sdružení vykonávalo 

záslužné a obětavé práce, hlavně pro hmotné zvelebení škol. Sdružení mělo pomáhat škole 

ve výchovně vzdělávací práci, dále mezi rodiči mělo rozšiřovat zásady socialistické 

pedagogiky. Činnost sdružení byla založena na dobrovolné práci všech členů. Dále činnost 
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tohoto sdružení byla řízena národním výborem prostřednictvím školské a kulturní komise. 

Plán práce sdružení vycházel z plánu práce školy. Rodiče měli právo vyjádřit se 

skrze sdružení k práci školy a učitelé byli povinni zabývat se kritikou nebo návrhy, které 

vycházely od členů sdružení. Dále učitelé a vychovatelé od sdružení očekávali pomoc při 

řešení výchovných otázek. Sdružení se např. zaměřovalo na pomoc škole v její výchovné 

a vzdělávací práci, podporovalo úsilí učitelů o trvalé vědomosti žáků, pomáhalo škole 

v péči o tělesný rozvoj a zdravotní péči, spolupracovalo při organizaci škol v přírodě, při 

prázdninové péči v letních táborech, pomáhalo podporovat estetické výchovy mládeže, 

spolupracovalo se školní družinou a školním klubem atd. 

Sdružení plnilo i úkoly organizačně administrativní např. při zajišťování školní 

docházky, při školním stravování, při spravování fondu učebnic a školských potřeb pro 

žáky, při organizaci sběru surovin atd. Dále sdružení mohlo plnit i úkoly týkající se 

provozu a zprávy školy, pokud se o tom dohodlo s příslušným národním výborem. 

Členy sdružení byly rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáků, zástupci závodů 

a organizací, s kterými měla škola smlouvu o vzájemné spolupráci, dalšími členy byli 

i zástupci tělovýchovných jednot a vzdělávacích, kulturních a osvětových zařízení 

v obvodu školy. Členy mohli být i lidé, kteří se zajímali o práci školy, ale i bývalí žáci 

a absolventi školy.78 

Škola a rodina měla velkou úlohu společně vychovat morálně pevné a energické 

vlastence oddané odkazu Lenina a Stalina. Styky školy s rodinou byly přitom velmi 

důležitou povinností. Spolupráce školy a rodiny se měla provádět na úrovni 

nejdůležitějšího politického úkolu a musela probíhat jako masová politická práce. 

Spolupráce těchto dvou jednotek se nemohla spokojit pouze s rodičovskými sdruženími, 

společnými poradami a s rodičovskými dny, protože tak se škola nemohla dostat 

a proniknout do každé rodiny. Proto se vysoce oceňovala práce učitelů, kteří navštěvovali 

rodiče osobně a hovořili s nimi o výchově dětí. Příkladem nám mělo být pojetí sovětské 

rodiny, která se lišila od staré rodiny. Stávala se novým typem, a to komunistickou rodinou, 

kde dospělí měli být členy bolševické strany a děti se měly stát součástí pionýrské 

organizace. Tato pracovní sovětská rodina se snažila uskutečnit komunistickou výchovu 

a chtěla být pomocnicí školy. Učitelstvo zároveň muselo rodiče více připoutat, aby 

pomáhali škole. Učitel se s rodiči musel častěji radit a společně řešit otázky výchovy. 
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Upevňování spojení rodiny se školou byl nejdůležitější politický úkol školy.79 

2.4 Mimořádné akce školy na základě školských věstníků 

V komunistické éře se slavily politické svátky, připomínala se pro komunisty 

důležitá výročí, a to se dělo i ve škole. Žáci byli seznamováni se svátky, s osobnostmi. 

Museli se každoročně účastnit slavení těchto politických oslav. Dále probíhaly i jiné různé 

akce, které organizovalo samo školství nebo ve spolupráci s jinými ministerstvy. Následné 

akce, které školu charakterizují, rozděluji do čtyř oblastí: 

• akce týkající se politických oslav, 

• akce na pomoc budování národního hospodářství, 

• oslavy pro děti, 

• školní výlety. 

2.4.1 Politické oslavy 
 

2.4.1.1 Velká říjnová socialistická revoluce 

Roku 1948 se podle výnosu MŠO z 11. X. 1948 (výnos MŠO č. P-15 023) na 

školách připomínala Velká říjnová socialistická revoluce velkými slavnostmi. Tyto 

slavnosti byly provázeny recitacemi básní, slavnostním proslovem, sovětskými písněmi, 

hymnou sovětskou i československou. Účast veřejnosti měla být co největší. Ředitelství 

škol měla tedy pozvat na slavnost zástupce MNV, zástupce SČM, rodiče a přátele školy. 

K přípravám na slavnosti byly přizvány ruské kroužky, ale také výtvarné kroužky, které 

měly zajistit výzdobu místnosti, ve které měla být vzpomínka této „významné“ události 

uspořádána. K výzdobě této místnosti mělo být použito obrazů v čele s obrazem 

generalissima J. V. Stalina, dále vlajky a významná hesla „Se sovětským svazem za mír 

a bezpečnost republiky!“. V den slavnosti i v den výročí této události měly být školy 

ozdobeny vlajkou sovětskou i československou. Po ředitelích škol se vyžadovala v tomto 

ohledu co největší pečlivost plnění.80 
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Podle výnosu z roku 1949 (Výn. MŠVU z 19. IX. 1949, č. 120 760-I) se školy měly 

účastnit běhu pod heslem „Bez 7. listopadu 1917 by nebylo 28. října 1918.“ Organizací 

běhu byl pověřen přípravný výbor, zastoupena v něm byla československá armáda, státní 

úřad pro tělesnou výchovu a sport a ministerstvo školství, věd a umění.81 

Roku 1950 se upozorňovalo, že výročí Velké říjnové socialistické revoluce bude 

vzpomenuto na všech školách ve formě besídky. Měly být rozvěšeny vlajky. Doporučovalo 

se též prostřednictvím Svazu československo-sovětského přátelství poslat pozdravy 

sovětskému lidu a generalissimu Stalinovi.82 

Roku 1952 se měli všichni učitelé, žáci, pionýři, členové Československého svazu 

mládeže i rodiče na slavení této události podílet; neměli zůstat stranou. Ředitelé, učitelé 

a žáci se měli postarat o vhodnou a vkusnou výzdobu školy. Dále všechny školy měly 

uspořádat školní slavnost a obsah slavnosti měli obstarat žáci pod vedením svých učitelů. 

Na školách bylo dále možné uspořádat výstavu, která měla být přístupná širší veřejnosti. 

Rovněž byla doporučována výstava sovětských knih, která měla také žákům umožnit jejich 

nákup. Školy měly využít i filmových a divadelních představení, koncertů a výstav 

pořádaných k výročí Velké říjnové socialistické revoluce.83 

Roku 1972 byla vydána obrazová publikace „55 let Velké říjnové socialistické 

revoluce“, kterou doporučovalo ministerstvo školství ČSR všem školám. Fotografie v této 

publikaci měly být využívány k ideově politické výchově žáků.84 

2.4.1.2 Svátek práce 

Vyhláška (Č.j. 12 254/52-II/2) z roku 1952 informuje, že svátek práce je bojovým 

svátkem mezinárodní solidarity dělnické třídy. Při oslavách prvního máje měl lid projevit 

vůli zesílit boj za vítězství socialismu v Československu. K oslavám mělo býti využito 

např. tohoto hesla: „Pevně semknutí kolem strany a vlády v čele s presidentem Gottwaldem 

za mír a socialismus!“ Na prvního máje se měly také konat masové manifestace. K těmto 

veřejným oslavám se měli též připojit žáci a učitelé všech druhů škol. V posledním 

dubnovém a v prvním květnovém týdnu se měl žákům vysvětlovat smysl Svátku práce. 

V době před Svátkem práce měli žáci připravovat vnější i vnitřní výzdobu školy, měli 

vytvořit vlastní hesla, ale též využít hesel Národní fronty. Měli se též připojit 
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k slavnostnímu průvodu a připravit transparenty, symbolické znaky, měli nacvičit vhodné 

písně a případně připravit krátká kulturní představení. Vyhláška též zmiňuje důležitost 

1. máje, protože právě 1. máj byl manifestací důvěry a lásky ke Komunistické straně 

Československa, k vládě a k prezidentu Klementu Gottwaldovi a dále i k Sovětskému 

svazu a generalissimu J.V. Stalinovi.85 

Podle vyhlášky (Č.j. 5326/53-A I/3) z roku 1953 se měly májové oslavy stát 

manifestací lásky k lidu Sovětského svazu. Pořadatelem prvního máje měla být KSČ, akční 

výbory Národní fronty i složky Národní fronty. Opět měly být uspořádány masové 

manifestace s projevem a průvodem. V odpoledních hodinách se měly pořádat lidové 

veselice na volných prostranstvích. Školy měly využít období příprav na Svátek práce 

k výchově socialistického vlastenectví, aby žáci i učitelé vnímali 1. máj jako svátek radosti 

z budovatelské práce. Žákům měl být vysvětlen význam a smysl Svátku práce. Žáci též 

v době mimo vyučování měli připravovat vnější i vnitřní výzdobu školy. Měli nacvičit 

písně, tanečky a jiné kulturní vložky pro průvod a odpolední veselice. Škola skrze žáky 

mohla zlepšit výzdobu domů i bytů a získávat rodiče k účasti na májových oslavách. Dále 

se žáci měli 30. dubna na školách shromáždit a vyslechnout proslov ředitelů o významu 

1. máje jako bojovného svátku všech pracujících.86 

Vyhláška (Č.j. 25 239/24-A II/1) z roku 1954 zdůrazňovala, že v posledním týdnu 

měsíce dubna bude žákům vysvětlován význam svátku práce. Žáci opět měli připravit 

vnitřní i vnější výzdobu školy a v zájmových kroužcích měli připravit květiny, ozdoby, 

plakáty do májového průvodu pro sebe i pro svoje rodiče. Dále měli nacvičit vhodné písně 

a tanečky.87 

Zprávy z roku 1956 zmiňují, že ředitelé a učitelé udělají vše pro to, aby slavnosti 

posílily vlasteneckou výchovu dětí a mládeže. Opět mělo docházet k výzdobě školy 

a jejího okolí. Škola měla také uspořádat výstavu žákovských prací.88 
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2.4.1.3 Mezinárodní den žen 

Žákům se měl objasnit význam účasti jejich matek na budovatelském díle 

v průmyslu a v zemědělství. Ve třídách se měl zavést rozhovor o ženách, které mají vysoké 

výkony. Dále se měla zdůraznit úcta socialistické společnosti k matce. Ve škole mělo také 

docházet k výzdobě tříd, vytváření nástěnek. Děti měly 8. března vyjádřit maminkám úctu 

pomocí vlastnoručně vyrobených přání a kytiček. Do hodin bylo možné pozvat ženu 

pamětnici (např. pracovnici JZD), aby žákům sdělila něco o své práci.89 

Roku 1953 byl Mezinárodní den žen slaven pod heslem: „Za mír mezi národy, za 

socialismus v naší vlasti, za štěstí dětí.“ I ve školách měli probíhat oslavy tohoto svátku. 

Učitelé měli žáky seznámit s významem tohoto dne. Dále byly na školách prodávány 

pohlednice vydané Výborem československých žen pro blahopřání maminkám, 

vynikajícím pracovnicím v průmyslu i v zemědělství.90 

Oslavy Mezinárodního dne žen a jeho přípravy bylo třeba prohloubit ve výchovném 

vyučování ve všech předmětech, kde k tomu byla příležitost. Bylo důležité správně 

vysvětlovat význam tohoto dne. Žáci škol a zájmových kroužků měli vytvořit pod vedením 

učitelů hodnotný program slavnostních shromáždění.91 

2.4.1.4 Svátek matek 

Svátek matek byl slaven ještě na počátku komunistické éry. Roku 1948 bylo 

uváděno, že svátek matek měl povznést úctu k matce, mateřství a rodičovství. Hlavní 

myšlenkou oslav v roce 1948 mělo být: „Matka národu, národ matce.“ Matky se měly 

oslavovat, jelikož vychovávaly uvědomělé občany. I ve školách mělo být na tento svátek 

vzpomenuto v některé vyučovací hodině. Žákům měl být zároveň vysvětlen účel a význam 

Svátku matek. Měl být zdůrazněn význam matek pro rodinu, národ a stát.92 

Roku 1950 měl být žákům vysvětlen týden před oslavami význam matek, úcta 

a láska k nim. Ředitelství škol se mělo postarat, aby slavnosti byly dobře připraveny a aby 

se matky nemusely přípravných prací zúčastnit. Žáci měli za úkol navštívit matky zestárlé 

nebo nemocné. Dále měli matkám početných rodin a matkám zasloužilých pracovníků 

poslat pozdravné projevy.93 Postupně byl tento svátek zrušen a úcta k matce byla 

směřována k MDŽ. Svátek matek byl tedy nahrazen Mezinárodním dnem žen. 

                                                 
89 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 5, s. 80-81  
90 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 9, 1953, seš. 3, s. 35 
91 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 14, 1958, seš. 4, s. 51 
92 Věstník Ministerstva školství, věd a osvěty, roč. 4, 1948, seš. 8, s. 165 
93 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 12, s. 98 
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2.4.1.5 Výročí únorových událostí 

Podle výnosu (výn. MŠVU z 10.11.1949, č. 6744-I) z roku 1949 byly únorové 

události začátkem nového období dějin, jelikož umožnily Československu cestu do 

socialistické budoucnosti. Vítězství lidové demokracie v únoru 1948 upevnilo spojenectví 

Československa se Sovětským svazem. Vzpomínky na tuto událost měly proběhnout ve 

všech školách v první vyučovací hodině, dále měly být budovy vyzdobeny státními 

vlajkami. Bylo „důležité“, aby učitelé všech druhů škol vzpomněli výročí Února a žákům 

tyto události přiblížili a vysvětlili v některé vyučovací hodině.94 

Vyhláška (Č. 900/53-I/4) z roku 1953 upozorňovala na dosažené velké úspěchy od 

února 1948 a zmiňovala, že je třeba drát se ještě více dopředu, jít ještě rozhodněji přes 

překážky, aby se dosáhlo vybudování socialismu v krásném Československu. Všechny 

školy měly vzpomenout na události února slavnostním shromážděním žáků a učitelé měli 

za úkol žáky obeznámit s únorem a vzpomenout pěl let od února, zmínit upevňování moci 

dělnické třídy, upevňování lidové demokracie, připomenout pět let budování socialismu 

a pět let boje za mír. Dále školy měly vyslechnout rozhlasový projev ministra školství věd 

a umění Zdeňka Nejedlého k žactvu.95 

Podle zprávy z roku 1958, kdy se slavilo 10. výročí „vítězného“ února, měl únor 

1948 velký význam i pro školu a výchovu mládeže. Zákony, které byly vydány v roce 1948 

a 1953, měly vliv na „demokratizaci“ školství. Období po vítězném únoru bylo velkým 

„rozkvětem“ československých škol. Ministerstvo školství a kultury vyzývalo učitele, aby 

využili právě 10. výročí února 1948 k prohloubení ideově politické výchovy mládeže. 

Školy měly toto „významné“ výročí oslavit školskými slavnostmi. Některé školy měly 

navštívit divadelní představení, filmová představení, jinde se měly pořádat výtvarné 

výstavy prací žáků právě s touto únorovou tématikou.96 

V roce 1973 byla v nakladatelství Pressfoto vydána publikace „ÚNOR 1948-1973“, 

která poukazovala na historické události, ale i na úspěšnou cestu budování socialismu. 

Další publikací tohoto nakladatelství bylo „25. VÝROČÍ ÚNORA“, kde se přesně 

popisovalo vítězství dělnické třídy. Obě tyto publikace doporučovalo školám Ministerstvo 

školství ČSR nejen jako materiál na tvorbu nástěnek, ale především i k ideově politické 

výchově žactva.97 

                                                 
94 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 3, s. 37-38 
95 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 9, 1953, seš. 3, s. 23 
96 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 14, 1958, seš. 2, s. 17-18 
97 Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 29, 1973, s. 1, s. 7 
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2.4.1.6 Politické osobnosti v životě školy 

Roku 1948 si mládež musela uvědomit osudové sepětí Čechů a Slováků 

s bratrskými národy Sovětského svazu a musela si též uvědomit, že představitelem 

Sovětského svazu byl „milovaný generalissimus J.V. Stalin“. Jako projev trvalého 

přátelství se Sovětským svazem, jako projev úcty, vděčnosti a oddanosti ke generalissimu 

Stalinovi měl být v každé škole, v každé učebně na důstojném místě vystaven portrét právě 

Stalina.98 

Dále v prosinci 1949 se mělo také na československých školách připomenout 

slavných narozenin generalissima Stalina v té době uznávaného spoluzakladatele 

a budovatele Sovětského svazu. Žáci škol a učitelé měli tuto událost oslavit a žactvu mělo 

být toto jubileum dostatečně předloženo.99 Věstník Ministerstva školství, věd a umění 

(1949, roč. 5, seš. 23, s. 394) uvádí: „70. narozeniny vůdce národů Sovětského svazu, genia 

pracujících celého světa, našeho osvoboditele, přítele a učitele J. V. Stalina připadají na 

den 21. prosince 1949. Všechen pracující lid Československa vzhlíží s láskou k J. V. 

Stalinovi a s úctou se sklání před historickým dílem, které ve svém životě ve prospěch 

všeho lidstva vykonal.“ 

I výnos (výn. MŠVU z 1. XII, 1950, č. 68 530-I) z roku 1950 informoval 

o narozeninách Stalina a ukládal všem školám slavení těchto narozenin významného 

budovatele socialismu. Žákům mělo být zároveň zmíněno jeho životní dílo, jeho význam 

pro pracující lid; dále se žáci měli dozvědět i o jeho „státnické moudrosti“. Bylo důležité, 

aby žáci věděli, že nejlepší oslavou narozenin Stalina je budovatelská práce, poznávání 

Sovětského svazu a odhodlání pracovat po boku sovětského lidu za mír mezi národy.100 

Ve všech školách se též připomínalo roku 1948 narození prezidenta republiky 

Klementa Gottwalda. Byly konané oslavy, které se uskutečnily po druhé vyučovací hodině. 

Dále si žactvo mělo připomenout prezidentovo položení základů nové republiky, vyvíjející 

se k socialismu a dále i únorové vítězství lidu. Oslavovalo se též Gottwaldovo vedení 

Československa v trvalém a pevném spojení se Sovětským svazem.101 

Narozeniny Klementa Gottwalda se slavily i roku 1949, kdy se mělo vzpomenout 

významu díla prezidenta pro československý lid. Byl nazýván velkým žákem Lenina 

a Stalina. Za nejlepší oslavu těchto narozenin byla považována uvědomělá budovatelská 

                                                 
98 Věstník Ministerstva školství, věd a osvěty, roč. 4, 1948, seš. 5-6, s. 106 
99 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 23, s. 394 
100 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 34, s. 347 
101 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 4, 1948, seš. 21, s. 513-514 
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práce. Proto se ve všech školách měl tento den oslavit týdnem vzorné práce. Jeho 

narozeniny se samozřejmě na školách slavily i v dalších letech.102 

Stalin a Gottwald zemřeli ve stejném roce 1953. V té době se to prezentovalo jako 

obrovská tragédie československého lidu i lidu Sovětského svazu. Toto smuteční období se 

připomínalo i ve školách. Bylo vydáno mnoho článků, kde se oslavoval život Gottwalda 

i Stalina. 

Na školách se připomínal i 25. leden - den úmrtí velkého myslitele V. I. Lenina. 

Toto výročí roku 1948 se mělo na školách brát jako velká událost. Žáci měli poslouchat 

rozhlas, kde bylo vysíláno několik relací o významném státníkovi. Ve slavnostní den měla 

být vhodně vyzdobena i škola. Vybraný učitel z učitelského sboru měl provést proslov 

o životě a díle Lenina a po projevu měli žáci uvést své vzpomínkové pásmo z Leninových 

myšlenek. Za vhodné byl považován i hudební doprovod.103 

Výročí Leninovy smrti se na školách připomínalo i v následujících desetiletích. 

V roce 1950 byla ředitelství všech škol vyzvána k vzpomenutí výročí úmrtí Lenina. K této 

vzpomínce rozeslalo Státní nakladatelství na všechny školy jedno číslo „Obrázkových 

novin“, které se věnovaly velkému dílu a odkazu Lenina. Zároveň vydalo dva jeho 

životopisy pro mládež.104 

2.4.1.7 Oslavy květnové revoluce 

Připomínalo se i výročí květnové revoluce, to jest osvobození Československa. 

Roku 1949 měly být oslavy ve školách uspořádány v některé z dopoledních hodin. 

Program bylo nutno pečlivě připravit. Na slavnosti měli být pozváni rodiče, přátelé školy, 

zástupci lidové správy, Československého svazu mládeže a jiní. Zároveň se doporučovalo, 

aby k žactvu promluvili přímí účastníci bojů. Ideovou podstatou oslav bylo vítězství nad 

fašismem, na kterém měla rozhodující účast Sovětská armáda. Školy měly být ozdobeny 

státními vlajkami.105 

Výročí květnové revoluce bylo připomínáno každým rokem. Zdůrazňováno vždy 

znovu bylo vzpomínání osvobození Československa Sovětskou armádou a bylo důležité 

též připomínání pevného a trvalého přátelství se Sovětským svazem. Dále bylo důležité 

připomenout budovatelské úspěchy.106 

                                                 
102 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 26, s. 413 
103 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 4, 1948, seš. 24, s. 581-582 
104 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 2., s. 8 
105 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 8, s. 145 
106 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 10, s. 137 
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2.4.1.8 Výročí narozenin Tomáše G. Masaryka 

Je zajímavé, že i přes uchopení moci komunisty, se ještě v roce 1950 mohlo slavit 

výročí narozenin prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Příkladem 

může být výnos (výn. MŠVU z 23.I.1950, č. 51 125-I) z roku 1950, kdy se upozorňovalo, 

že k oslavám dojde na všech druzích a stupních škol. Žáci se měli shromáždit v největší 

místnosti školy a vyslechnout program, který byl vysílán Československým rozhlasem, 

v němž byl zařazen i projev ministra školství, věd a umění profesora Zdeňka Nejedlého.107 

Slavení tohoto výročí ale ovšem následně zaniklo.  

2.4.2 Akce na pomoc budování národního hospodářství 

2.4.2.1 Mandelinka bramborová 

Žáci měli být podle zprávy z roku 1948 a z dalších let při každé vhodné příležitosti 

informováni o nebezpečí, které hrozilo od mandelinky bramborové. Žáci měli být též 

poučeni o významu boje proti mandelince bramborové.108 

Nebezpečí mandelinky bramborové spočívalo v ohrožení pěstování brambor, a tak 

žáci měli být o mandelince bramborové nejen poučení, ale zároveň se měli stát hledači 

mandelinky bramborové obzvláště v zamořených oblastech. Zapojení žáků do sběru 

mandelinky bramborové požadovalo ministerstvo zemědělství po ministerstvu školství, 

věd a umění.109 

2.4.2.2 Účast na zalesňování 

Žactvo pomáhalo odstraňovat i rozsáhlé škody v lesích účastí na zalesňování. Tato 

pomoc byla oceněna občanstvem, národními výbory, lesními závody a ministerstvem 

zemědělství. Ministerstvo zemědělství také konstatovalo, že bez pomoci žactva a učitelstva 

by lesní závody nesplnily plánované úkoly. Před započetím práce byl žákům vysvětlen 

národohospodářský význam lesů a úkol, který se od žáků očekával.110 

Bez pomoci školní mládeže by nemohly lesní správy své úkoly dobře plnit. Práce 

žáků byla tedy uznale hodnocena ministerstvem zemědělství. Učitelé a žáci byli poučeni 

o politickém i hospodářském významu zalesňovacích prací; měli k nim přistupovat 

                                                 
107 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 3, s. 15 
108 Věstník Ministerstva školství, věd a osvěty, roč. 4, 1948, seš. 8, s. 167 
109 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 8, s. 163 
110 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 7, s. 133-134 
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zodpovědně a radostně.111 

Byly pořádány i soutěže v zalesňování. Příkladem je soutěž jarního zalesňování 

v roce 1952, kdy se této soutěže mohly účastnit školy všech stupňů, které uzavřely 

patronátní smlouvu se správou lesního hospodářství. Školy měly do soutěže vyslat největší 

počet žáků. Ti měli vysázet největší počet sazenic, aby zalesnili nejvíce hektarů lesních 

půd. Jejich práce měla být prací nejlepší kvality, aby ztráta na následném nárůstu byla co 

minimální.112 

2.4.2.3 Sběr léčivých rostlin 

Další školní akcí, která stojí za zmínku je také sběr léčivých rostlin, který byl 

organizován v „Týdnu sběru léčivých rostlin“. Byla vyhlášena soutěž, která měla odměnit 

úspěšné sběrače rostlin z řad školní mládeže. Podmínkou soutěže bylo v roce 1950, aby 

jednotlivec nasbíral nejméně 20 dkg sušených listů kopřivy a nejméně po 2 dkg další 

sušené rostliny. Ředitel školy měl pak krajské výkupně nahlásit celkový výsledek sběru 

i celkový počet žáků školy a 6 nejlepších sběračů s uvedením sebraného množství 

a s adresou trvalého bydliště.113 

Dále například v roce 1977 byla soutěž pořádána od dubna do podzimu a jejím 

pořadatelem byl časopis Svět socialismu a Ústřední poradní sbor ministerstva zdravotnictví 

ČSR. Doporučovala se účast hlavně žákům škol, jednotlivcům i kolektivům. Soutěž měla 

za úkol zaměstnat děti i o velkých prázdninách a v letních táborech.114 

2.4.2.4 Sběr prázdných makovic 

Za zmínku stojí i akce sběru prázdných makovic, která probíhala hlavně 

v padesátých letech. Školy byly pověřovány touto soutěží, protože prázdné makovice byly 

považovány za nepostradatelnou surovinu pro výrobu léčiv pro nemocnice a na záchranu 

zdraví všeho pracujícího lidu. Ministerstvo školství, věd a umění v roce 1951 jako 

i v dalších letech upozorňovalo ředitele škol na povinnost aktivně do sběru začlenit školní 

mládež.  

                                                 
111 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 10-11, s. 112 
112 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 10, s. 141 
113 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 17, s. 149 
114 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 33, 1977, seš. 3, s. 
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Ředitelství škol mělo žáky poučit o důležitosti a organizaci sběru prázdných 

makovic. Do akce měli být zapojeni i rodiče žáků, kteří byli informováni na první poradě 

Sdružení rodičů a přátel školy. Na školách se měl pro sběr suchých prázdných makovic 

podle potřeby určit týden nebo den, ve kterém mělo žactvo mimo vyučování posbírat co 

největší počet této suroviny.115 

2.4.2.5 Sběr starého textilu 

Další soutěží, která probíhala hlavně v padesátých letech, byl sběr starého textilu, 

který pořádal podnik „Sběrné suroviny“. Tato akce měla mít velký hospodářský význam, 

protože měla textilnímu průmyslu dodat dostatečné množství textilního odpadu. Proto byla 

také ve školství vyhlášena tato soutěž dotovaná peněžními i věcnými cenami. Soutěže se 

mohly účastnit všechny školy. 

O pořadí škol mělo být rozhodováno podle nejvyššího průměru na žáka. Tím bylo 

umožněno, aby některou z cen získala i malá škola na venkově. Žactvo mělo sebraný 

materiál, svázaný do balíků, odevzdat přímo do nejbližší sběrny nebo nákupny národního 

podniku „Sběrné suroviny“. Žáci měli následné potvrzenky odevzdat ve škole. Školy měly 

být odměněny cenami ve finanční hotovosti.116 

2.4.3 Oslavy pro děti 

2.4.3.1 Děda Mráz 

Komunistický režim v Československu po vzoru Sovětského svazu uznával v době 

vánočních svátků Dědu Mráze. Příkladem může být akce z roku 1952, kdy se měly pořádat 

různé besedy o cestě Dědy Mráze, maňásková a divadelní představení, promítání filmů 

s místy jeho cesty a dále pořádání estrád, karnevalů a vítání Dědy Mráze na náměstích a na 

veřejných prostranstvích. Ředitelé škol a učitelé měli tyto akce všemožně podporovat. 

Jejich pořadateli se mohly stát nejen školy, ale i organizace Sdružení rodičů a přátel školy. 

V roce 1952 byla vypsána i nálepková soutěž, kterou organizovalo ministerstvo 

informací a osvěty společně s Pionýrskými novinami. V těchto novinách mělo být 

zveřejněno dvacet obrázků z cesty Dědy Mráze. Děti je měly správně seřadit a odpovědět 

na deset soutěžních otázek. Cílem této soutěže bylo seznámit děti se stavbami komunismu 

v SSSR a se stavbami socialismu v Československu. Ministerstvo školství, věd a umění 

                                                 
115 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 22, s. 288 
116 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč.6 ,1950, seš. 34, s. 352  
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tuto soutěž vřele doporučovalo školám i dětským domovům.117 

I v roce 1953, ostatně jako v jiných letech, se konaly vánoční svátky spojené 

s Dědou Mrázem. Ve vánoční době se ve všech místech Československa měly uspořádat 

Radostné novoroční svátky dětí, které jak uvádí Věstník Ministerstva školství (roč. 9, 

1953, seš. 33, s. 371) měly být rozvrženy do dvou částí: „1. Putování sovětského Dědy 

Moroze ze Sovětského svazu do Československa. 2. Nadílka českého a slovenského Dědy 

Mráze našim dětem.“ 

V první části děti měly sledovat putování sovětského Dědy Moroze ze Sovětského 

svazu do Československa. Učitelé měli využít dětského zájmu a povědět žákům o životě 

sovětského lidu, o důležitých místech a významných historických událostech Sovětského 

svazu, který podle komunistické strany byl v čele úspěšného boje za světový mír a štěstí 

pracujících celého světa. Dále měli vyzvednout význam československo-sovětského 

přátelství a poukázat na to, jak bohatá a mírumilovná sovětská země pomáhá 

československému hospodářství. 

Druhá část Radostných novoročních svátků dětí měla být zahájena příjezdem 

sovětského Dědy Moroze. Tato část měla být pořádána v městech a na vesnicích. V těchto 

dnech měly být také uspořádány besedy, estrády, divadelní představení k uvítání Dědy 

Mráze, který k dětem pohovoří a rozdá jim dárky.118 

2.4.3.2 Radostné dny mládeže 

Podle výnosu (Výn. MŠVU z 20. V. 1949, č. 69 579-I) z roku 1949 se měly 

radostné dny mládeže oslavovat na všech školách 19.-26. června 1949. Tyto radostné dny 

mládeže organizoval Československý svaz mládeže. Radostné dny mládeže měly být 

oslavou jednotné školy. Žáci měli projevovat radost nad koncem školního roku, ale také 

nad tím, že se mohli učit, že mohli být vzděláváni. Mimo jiné v těchto dnech měli projevit 

své budovatelské úsilí, jak uvádí Věstník Ministerstva školství, věd a umění (roč. 5, 1949, 

seš. 10, s. 205) „Mládež vyjádří v nich dále své budovatelské úsilí a nadšení pro úspěšné 

splnění pětiletého plánu, svůj boj za mír a jednotu československé mládeže s pokrokovou 

mládeží celého světa.“  

                                                 
117 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 32, s. 412 
118 Věstník Ministerstva školství, roč. 9, 1953, seš. 28, s. 371-372 
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Radostné dny mládeže měly být také prohlídkou tělesné a sportovní zdatnosti. Dále 

tyto oslavy měly vrcholit 26. června 1949 průvodem a manifestací mládeže, která měla 

v průvodu nést svá hesla. 30. června 1949 měly školy vzdát hold jednotné škole a měla být 

zhodnocena práce prvního roku jednotné školy. Mělo se též vzpomenout na nový školský 

zákon, který chtěl vychovávat zodpovědné budovatele socialismu. Do rozhlasu toho dne 

k žákům promluvil ministr školství, věd a umění prof. dr. Zdeněk Nejedlý.119 

Výnos (výn. MŠVU  z 23.V.1950, č. 58 949-I) z roku 1950 také pamatoval na 

slavení radostných dní mládeže. V těchto dnech žáci opět slavili úspěšné zakončení 

školního roku. Tyto dny měly být i projevem vděčnosti za jednotnou školu. Věstník 

Ministerstva školství, věd a umění (roč. 6, 1950, seš. 15, s. 128) uvádí: „Budou oslavou 

úspěšného zakončení školního roku, projevem vděčnosti mládeže za jednotnou školu, která 

všem dává rovné právo na vzdělání, přehlídkou budovatelského úsilí mladých na frontě 

pětiletky, výrazem vděčnosti za péči lidově demokratické republiky o děti, oslavou 

rozvíjejícího se pionýrského hnutí, manifestací boje za mír, k němuž se mládež celé 

republiky odhodlaně hlásí, a vyjádřením radosti nad úspěchem celostátního sjezdu ČSM.“ 

Slavnosti se v roce 1950 konaly od 23. černa do 25. června a vrcholily v neděli 25. 

června okresními slavnostmi. Opět se konaly průvody, kde žáci nesli hesla, která se týkala 

budovatelského díla republiky. Ministerstvo školství, věd a umění doporučovalo školám, 

aby se zúčtovaly školní práce druhého roku jednotné školy. Měly být též zhodnoceny 

výkony mládeže, kterými mládež přispěla k plnění plánu školy a k budování republiky. Ve 

školách měly být pořádány výstavy prací žáků, fotografií z brigád, ale i grafů a nástěnných 

tabulí. Na závěrečnou školní slavnost měli být pozváni rodiče, patronátní závody 

a zástupce ČSM i lidové správy.120 

2.4.3.3 Mezinárodní den dětí 

Radostné dny mládeže byly nahrazeny Mezinárodním dnem dětí. Mezinárodní den 

dětí v roce 1951 byl považován za další příležitost poukázat na světový boj za mír. Věstník 

Ministerstva školství, věd a umění (roč. 7, 1951, seš. 14, s. 140) uvádí: „Je příležitostí 

k tomu, abychom si znovu uvědomili rozdílnost světového tábora míru a tábora války 

a připomněli si, jak neradostný je život dětí v zemích, kde vládnou zákony kapitalismu, 

a jak krásný a šťastný je život dětí tam, kde moc kapitalistického řádu byla již zlomena.“ 

Učitelé si měli připravit obrázkový a tiskový materiál, kterým měli podložit výklad; 

                                                 
119 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 5, 1949, seš. 10, s. 205-206 
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se žáky měli slavnostně upravit třídy. Dále měli učitelé ve svých přípravách pamatovat na 

propojení probírané látky s mírovou tematikou Mezinárodního dne dětí.121 

Vyhláška (č.j. 6267/53-A I/3) z roku 1953 také odkazovala na slavení 

Mezinárodního dne dětí. Heslem dne v tomto roce mělo být: „Za mír a štěstí dětí“. 

Československý rozhlas 1. června měl svůj program věnovat školám a měly být také 

vysílány pozdravy dětí do zahraničí. Učitelé v týdnu od 1. do 7 června měli dětem 

vysvětlovat význam Mezinárodního dne dětí.122 Věstník Ministerstva školství a osvěty 

(roč. 9, 1953, seš. 13, s. 122) píše: „V týdnu od 1. do 7. června vysvětlí učitelé žactvu 

význam mezinárodního dne dětí, promluví o životě dětí v různých zemích, o šťastném životě 

dětí u nás a o mezinárodním boji za mír, který má děti uchránit před útrapami nové světové 

války.... Pionýrské organizace uspořádají besedy o šťastném životě dětí v SSSR, v lidových 

demokraciích a o strádání dětí v kapitalistických a koloniálních státech.“ 

I organizace Sdružení rodičů a přátel školy si měla připomínat význam 

Mezinárodního dne dětí. Oslavy měly vyvrcholit v neděli 7. června 1953. Měly být 

pořádané besídky a průvody dětí. Tento den se měl stát veřejným projevem dětí za mír 

a štěstí dětí na celém světě. Učitelé se měli zúčastnit příprav na oslavy tohoto dne.123 

I v roce 1955 byla vydána vyhláška (č.j. 31 343/55-A I/3), která odkazovala na 

slavení Mezinárodního dne dětí. Bylo zdůrazňováno že Mezinárodní den dětí tohoto roku 

spadal do velmi důležitého období, kdy si celá Československá republika připomínala 

desáté výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou. Heslem dne bylo: „Pro radostný život 

dětí bráníme mír!“ Mezinárodní den dětí v tomto roce měl být zahájen rozhlasovým 

proslovem Marie Zápotocké, manželky prezidenta republiky.124 Věstník Ministerstva 

školství (roč. 11, 1955, seš. 14, s. 129) uvádí: „Akce, konané v rámci Mezinárodního dne 

dětí ukáží souvislost boje za mír a budovatelské práce s radostným životem dětí.“ 

Měly být konané radostné dětské estrády, maňáskové a loutkové hry, které měly 

pořádat recitační, divadelní, pěvecké a taneční soubory lidové umělecké tvořivosti. 

K promítání mělo být využito i dětských diafilmů. Knihovníci se též měli zapojit do oslav 

Mezinárodního dne dětí. Měli uspořádat besídky o dětských knihách československých 

i sovětských spisovatelů. Do oslav se měla zapojit i profesionální divadla, která měla 

                                                 
121 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 14, s. 140-141 
122 Věstník Ministerstva školství a osvěty roč. 9, 1953, seš. 13, s. 122-123 
123 Věstník Ministerstva školství a osvěty, roč. 9, 1953, seš. 13, s. 122-123 
124 Věstník Ministerstva školství, roč. 11, 1955, seš. 14, s. 129-130 
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uspořádat zvláštní představení pro děti.125 

Zprávy ministerstva školství z roku 1956 také informují o Mezinárodním dni dětí. 

V tomto roce se měl odehrát pod heslem: „Radost a mír dětem celého světa.“ Učitelé ve 

školách měli dětem vysvětlit význam Mezinárodního dne dětí. A také se měly konat různé 

kulturní akce.126 

2.4.4 Školní výlety 

2.4.4.1 Výlety 

Hlavním smyslem školních výletů mělo být poznávání krajů republiky, které byly 

významné přírodními, průmyslovými nebo historickými zajímavostmi. V roce 1950/1951 

připravila Komise ministerstva školství, věd a umění pro jarní a letní měsíce mnoho 

plánovaných výletů, které měly být doplňkem vyučování. Žákům mělo být umožněno 

poznat právě různé kraje a poznávat je z hlediska národohospodářského, historického 

a kulturně politického. Žákům z venkovských škol mělo být naopak umožněno poznat 

hlavní město republiky a seznámit se s jeho významnými památkami. Tyto plánované 

výlety tohoto roku probíhaly pokusně a mohly se k nim přihlásit školy I., II. a III. stupně; 

z prvního stupně však pouze žactvo ze čtvrtého a pátého postupného ročníku. K těmto 

výletům byla zhotovena přihláška, k níž mělo být připojeno doporučení školského referátu 

příslušného ONV. Pří doporučování těchto přihlášek měly referáty přihlížet k prospěchu 

žactva a k tomu, jak se škola zapojila do budovatelského úsilí pětiletky.127 

Věstník Ministerstva školství, věd a umění (roč. 7, 1951, seš. 14, s. 144) uvádí že 

školní výlety: „Účastníkům musí přinášeti nové poznatky z dnešního politického hlediska, 

vésti mládež k třídnímu a vlasteneckému uvědomění, seznamovat ji s boji dělnické tříd 

a s dějinami jejího boje, seznamovati mládež s mohutným rozvojem socialistického 

soutěžení a výstavby státu, vésti mládež k poznání vyšších forem práce na našich 

vesnicích.“ 

V roce 1955 vydalo ministerstvo školství následující pokyny ke školním výletům. 

Školní výlety měly doplňovat a prohlubovat výchovu a vzdělání mládeže, proto žáci měli 

navštěvovat významná místa z hlediska přírodního, hospodářského a kulturně historického, 

aby poznávali výsledky socialistického budování. Dále se měly školní výlety volit tak, aby 

navazovaly na vzdělávání ve škole a při výletech do Prahy se mělo podle možností 
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navštívit Muzeum Klementa Gottwalda. 

Plán výletu měl připravit třídní učitel. Měl rovněž zařídit výchovnou, organizační 

a zdravotní stránku výletu. Zajišťoval také to, aby žáci měli na výletě hodnotnou stravu. Na 

výlet se měla brát lékárnička, která měla být vybavena podle pokynů obvodního lékaře. 

Alespoň jeden z vedoucích výletu měl být schopen podat první pomoc. Dále se výletu 

mohli zúčastnit pouze ti žáci, kteří byli prohlédnuti lékařem. Školní výlety mohly být 

uspořádány v následujícím rozsahu. Žáci 1.-5. postupného ročníku škol všeobecně 

vzdělávacích měli nárok na jednodenní výlet, dále žáci 6.-8.postupného ročníku všeobecně 

vzdělávacích škol na 1-2 dny a žáci 9.-11. postupného ročníku všeobecně vzdělávacích 

škol a na školách pedagogických a odborných měli nárok na 1-3 dny školního výletu.128 

Zprávy ministerstva z roku 1965 zmiňují, že školní výlety jsou nezbytnou součástí 

výchovně vzdělávací práce. Školy díky školním výletům mohly prohlubovat vědomosti 

žáků. Roku 1965 se připomínalo 20. výročí osvobození republiky. Bylo zdůrazněno, že 

školy by měly výlety organizovat tak, aby žáci měli možnost seznámit se s památnými 

místy osvobozovacích bojů. Školní výlety se v tomto roce mohly konat od 10. května do 

konce června. Plánovaly se tak, aby nemohly narušit přípravy na účast žáků ve III. 

celostátní spartakiádě. Za vhodnou formou školního výletu bylo považováno turistické 

putování, při němž se uplatnila složka poznávací, tělovýchovná a rekreační. Doporučované 

výlety byly pro 1.-2. ročník výpravy do okolí školy a bydliště, pro žáky 3.-4. ročníku 

výlety týkající se poznávání okresu, 5.-6. ročníky měly při výletu poznávat svůj kraj, pro 

7.-8. ročníky měl být vhodný výlet do sousedních krajů a pro žáky 9. ročníku a II. cyklu 

poznávání krás a zajímavostí ČSSR. Školní výlet měl plánovat třídní učitel, který také 

odpovídal za řádnou organizaci výletu. Program výletu však schvaloval a výlet povoloval 

ředitel školy.129 

2.5 Škola a náboženství 

Tuto kapitolu jsem začlenila do diplomové práce právě proto, že je to ke 

sledovanému časovému úseku kontroverzní téma. 

Přístup komunismu k náboženství byl negativní. Bylo to dáno materialistickým 

učením, o které se opíral komunistický režim v kontrastu k náboženství jako „filosofie 

idealistické.“ 
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Po únoru 1948 v otevřeně negativním postoji tlačila KSČ církve do situace, aby se 

staly součástí Národní fronty. Zastavila vydávání náboženského tisku a začali být 

perzekuováni jednotliví kněží a řeholníci, byly rušeny i církevní školy.130 

Roku 1949 byly vydávány zákony a vládní nařízení, která vnutila církvím 

a náboženským společnostem kontrolu státu. Prvním zákonem byl zákon č. 217/1949 Sb., 

který nařizoval přísný státní dozor nad církvemi a náboženskými společnostmi.131 Horák 

(2011, s. 141) uvádí: „Do rozsahu jeho působnosti patřily mimo jiné osobní a platové 

podmínky učitelů náboženství, úprava vyučování náboženství, schvalování učebních osnov, 

učebnic a pomůcek, vrchní dozor nad vyučováním náboženství…“  V dalším zákonu 

č. 218/1949 Sb. byl obsažen požadavek, že duchovenskou a jinou podobnou činnost může 

provádět jen osoba, která k tomuto vykonávání má státní souhlas. Vládní nařízení 

č. 219/1949 stanovilo, že duchovní byli povinni vyučovat náboženství bezplatně.132 

Nad vyučováním náboženství se měl také provádět dozor po stránce státně 

a církevně politické. Prováděly ho okresní a krajské národní výbory prostřednictvím 

tajemníků pro věci církevní. Hlavní dozor pak náležel Státnímu úřadu pro věci církevní. 

Dozor nad náboženstvím prováděli i ředitelé škol, okresní a krajské inspekce, a to po 

stránce pedagogické. 

Na začátku komunistické éry je v přístupu k náboženství možno nalézt tradici 

rakousko-uherskou i tradici prvorepublikovou, a to v tom, že rodiče měli povinnost se 

k náboženskému vyučování svých dětí přihlásit. Ponechali povinné náboženské vyučovaní. 

Na druhou stranu výuku náboženství podřídili svému dohledu. To znamenalo, že duchovní, 

kteří režimu nevyhovovali, mohli být zbaveni státního souhlasu k duchovenské činnosti 

a zároveň výuka musela být vedena tak, aby nedošlo ke sporu s lidově demokratickým 

zřízením. Komunismus s výukou náboženství souhlasil a začlenil ji tedy do vzdělávacího 

systému.133 

Roku 1952 měli rodiče právo dobrovolně a svobodně rozhodnout o účasti svých 

dětí na hodině náboženství. Problémem ale bylo, že rodiče svá rozhodnutí nesdělovali 

včas. Tato pozdní rozhodnutí ztěžovala vyučování náboženství z hlediska zajištění 

                                                 
130 NEDVĚDICKÝ, Karel. Církve a náboženské společnosti po únoru 1948. Revue církevního práva=Church 

law review. Praha: Společnost pro církevní právo, 2008, s. 61 
131 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 141 
132 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 141-142 
133 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 143 
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potřebného počtu učitelů náboženství, sestavení rozvrhu hodin, apod. Dalším nedostatkem 

byla skutečnost, že náboženství bylo často nevhodně zařazováno mezi hodiny povinných 

předmětů. 

Aby tyto nedostatky vymizely, zavedlo ministerstvo školství, věd a umění několik 

opatření. Rodiče, kteří chtěli, aby se jejich děti účastnily hodin náboženství, museli do 

8. září přihlásit děti k výuce náboženství na tiskopisu, který jim poskytla škola. Tato 

docházka na náboženství byla dobrovolná a nepovinná. Dále se měly hodiny náboženství 

zavést do rozvrhu tak, aby nenarušovaly plynulost vyučování povinných předmětů. 

Učitelům a učitelkám náboženství byla připomínána povinnost vzájemného respektu.134 

Roku 1953 byl vydán nový školský zákon č. 31/1953, který se již o výuce 

náboženství nezmiňoval. Náboženství tak bylo vyřazeno z klasifikovaných předmětů. 

Výuka náboženství se od prvního pololetí školního roku 1953/1954 už ani neuváděla na 

vysvědčení. 

Členové církví bývali často omezováni nebo i šikanováni v oblasti vzdělávání. 

Obtížně vstupovali na střední a vysoké školy, obtíže nastávaly i při vstupu do nižších 

školních stupňů (učení). Žákům i jejich rodičům bylo vyhrožováno.135 Příkladem může být 

následující případ, který uvádí Horák (2011, s. 148): „Autor tohoto pojednání si pamatuje 

na vyprávění svého otce, který mu tlumočil rozhovor z počátku osmdesátých let 20. století, 

který vedl s jedním členem Komunistické strany Československa a pracovníkem oddělení 

pro zvláštní úkoly jednoho středočeského podniku. Ten otce nabádal, aby své syny 

nepřihlašoval na náboženství ve škole, jinak prý nebudou moci studovat na gymnáziu ani 

na vysoké škole.“ 

I rodiče mohli být z hlediska svého vyznání kontrolováni. Horák (2011, s. 148) 

píše: „Také rodiče byli při pravidelných prověrkách na pracovištích podrobováni 

zkoumání, jak se „vyrovnali s náboženskými předsudky“, a k tíži nebo k dobru jim bylo 

přičítáno, zda dali či nedali své dítě zapsat do náboženské výuky.“  

                                                 
134 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 18, s. 247 
135 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 147-148 
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V roce 1953/1954 byly zavedeny nové podmínky výuky náboženství. Do výuky 

náboženství se mohli přihlásit jen žáci z druhého až sedmého ročníku všeobecně 

vzdělávacích škol. Všeobecně vzdělávacími školami byly od roku 1953 osmiletá střední 

škola, jedenáctiletá střední škola, která byla zakončena maturitou a národní škola.136 

Ve školním roce 1956/1957 tak jako v jiných letech mělo být na školách 

organizováno statistické šetření o vyučování náboženství podle stavu k 8. září. Zjišťování 

se mělo provést výkazem, který ředitelé vyplněný měli odeslat odborům školství a kultury 

příslušného ONV nejpozději do 13. září 1956.137 

Zákon o rodině č. 265/1949 Sb. měl být roku 1963 zrušen a nahrazen novým 

zákonem. Zajímavostí je, že nový návrh zákona obsahoval nařízení, které se týkalo 

věřících rodin. Rodiny, které by dítě nevychovávaly ve vědeckém světovém názoru, tedy 

v ateismu, mohly o děti přijít a ty by mohly být dány i do institucionální státní výchovy. 

Proti tomuto návrhu se postavila skupina s názvem Nová orientace. Ta vyvolala na jaře 

1963 podpisové akce. Tyto akce byly úspěšné a pomohly k tomu, že zmíněný návrh zákona 

nakonec přijat nebyl.138 

V roce 1968 byl vydán výnos ministerstva kultury a informací č.j. 14 533/68C 

v dohodě s ministerstvem školství. Výuku náboženství mohly organizovat všechny státem 

uznané církve a náboženské společnosti. Přihlášky k této výuce měly přijímat na začátku 

každého školního roku farní úřady, kterým organizace výuky náboženství byla svěřena.139 

Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury a informací (roč. 24, 1968, 

seš. 28, s. 370) uvádí: „Vyučovat náboženství mohou duchovní, kteří mají souhlas k výkonu 

duchovenské služby. V případě, že církve nemohou pro větší počet přihlášených žáků 

zajistit vyučování náboženství duchovními, kteří mají státní souhlas k výkonu duchovenské 

činnosti, může příslušný ordinář (ústředí církve) pověřit vyučováním náboženství také jiné 

osoby, které jsou čs. státními občany a jsou občansky bezúhonné a odborně způsobilé“. 

Vyučování náboženství se mělo konat pouze v příslušných místnostech církve nebo 

náboženské společnosti. Pokud církve neměly vhodnou místnost, mohly požádat příslušný 

národní výbor, který spravoval školu o bezplatné propůjčení místnosti ve školní budově. 

                                                 
136 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 148 
137 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 12, 1956, seš. 19-23, s. 219 
138 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 150 
139 Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, roč. 24, 1968, seš. 28, s. 370 
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Náboženství se mělo pak ve školní budově vyučovat až po povinných předmětech.140 

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky 

(roč. 27, 1971, seš. 9, s. 146) se také o náboženství zmiňoval. Výuka náboženství nebyla 

předmětem školního vyučování ani školní výchovy. Přihlášky na výuku náboženství měly 

být podepsané oběma rodiči nebo jinými zákonnými zástupci. Tyto přihlášky přijímal 

ředitel nejpozději do 10. září. Opět k výuce náboženství byli povoláni duchovní, kteří měli 

státní souhlas k vykonávání duchovní činnosti. Pokud se nedostávalo duchovních, mohli se 

na výuce náboženství podílet i jiné kvalifikované osoby. Museli však být státně spolehliví, 

bezúhonní a vyhovující všeobecným podmínkám pro přijetí do státní služby. 

Výuka mohla probíhat i ve škole, ale tak, aby nebyl narušen normální průběh 

vyučování. Povinností všech vyučujících náboženství bylo dodržovat školní řád a plnit 

provozní podmínky stanovené ředitelem. Ředitelé škol a okresní školní inspektoři měli 

provádět dozor nad výukou náboženství tak, aby se zachovaly příslušné školní předpisy 

a stanovené provozní podmínky.141 

Od roku 1974 měli rodiče povinnost podat podepsanou přihlášku k náboženství od 

15. do 25. června řediteli školy. Dále se počet hodin určil podle počtu přihlášených žáků.142 

Horák (2011, s. 158) uvádí: „V oddělení se šestnácti až čtyřiceti žáky to byla jedna hodina 

týdně, v oddělení s devíti až patnácti žáky jedna hodina za čtrnáct dní, v oddělení s dvěma 

až osmi žáky jedna hodina měsíčně“. 

Výuka náboženství na konci komunistického režimu byla jednou z oblastí církve, 

která byla režimem velmi poznamenaná. A to hlavně tím, že režim snížil účast na výuce 

náboženství ve škole a tím také dosáhl toho, že se snižoval počet členů církví. Po převratu 

v roce 1989 měly církve novou možnost napravit tento negativní stav, který způsobil 

komunistický režim.  

                                                 
140 Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, roč. 24, 1968, seš. 28, s. 370 
141 Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 27, 1971, seš. 9, s. 
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142 HORÁK, Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví a náboženských společností ve 

školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 158 
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2.6 Školní řád 

Školní řád jako norma, byť se tyto normy měnily, byl svázán se školou ve všech 

historických obdobích včetně socialismu. Věstníky ministerstva školství, které autorka 

prošla od roku 1948 do roku 1989, se ke školnímu řádu vyjadřují pouze dvakrát, a to v roce 

1951 a v roce 1972.143 

Školní řád obsahoval pravidla chování pro žáky jednotné školy a dále také zvláštní 

předpisy pro žáky. Již úvod ke školnímu řádu v roce 1951 podsouval žákům ideologický 

kontext, ten je uveden ve Věstníku Ministerstva školství, věd a umění (roč. 7, 1951, seš. 1, 

s. 4): „Žáci a žákyně! Žijeme ve veliké době. Náš pracující lid se sjednotil v Národní frontě 

Čechů a Slováků v čele s Komunistickou stranou Československa za vedení presidenta 

republiky Klementa Gottwalda a s bratrskou pomocí Sovětského svazu, našeho 

osvoboditele, buduje spravedlivý socialistický řád, takový řád, ve kterém člověk člověka 

nevykořisťuje a neutiskuje, v němž není lidí ponížených, kde práce je věcí hrdinství, cti 

a slávy. Naši dělníci, rolníci a příslušníci inteligence budují socialismus pro vás; až 

dospějete, nastoupíte na jejich místa a budete pokračovat v jejich díle. Abyste toto dílo 

mohli dále rozvíjet, musíte být vzdělanými a kulturními lidmi.“ Sděloval žákům důležitost 

Komunistické strany Československa a bratrskou pomoc Sovětského svazu. Proto se kladl 

důraz na to, aby se žáci učili poctivě a svědomitě a aby se učili rádi, protože jednou 

nastoupí do řad dělníků, rolníků a příslušníků inteligence a budou pokračovat v jejich díle, 

v jejich budování socialismu. Žáci byli dále pobízeni, aby milovali svou lidově 

demokratickou vlast a ctili dílo pracujícího lidu. Měli se též stát bojovníky za vítězství 

socialismu.144 

Školní řád se dělil do několika oblastí. První část školního řádu se týkala chování. 

Byl kladen důraz na vzorné učení žáka a prospívání lidově demokratické republice. 

Věstník Ministerstva školství, věd a umění (roč. 7, 1951, seš. 1, s. 4) píše: „Žák chodí 

řádně do školy a pilně se učí, aby svými znalostmi a svým jednáním co nejvíce prospěl své 

lidově demokratické vlasti.“ Žák měl ochotně poslouchat ředitele školy, učitele a všechny 

pracovníky školy. Žák měl přicházet do školy včas, upravený a připravený na následné 

vyučování. Žák měl při vyučování sedět, sledovat látku a nevyrušovat nevhodným 

chováním. Byl také kladen důraz na projev žáka v hodině.145 Věstník Ministerstva školství, 

                                                 
143 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 1, s. 4. Věstník Ministerstva školství a 

Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 5, s. 70 
144 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 1, s. 4 
145 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 1, s. 4 
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věd a umění (roč. 7, 1951, seš. 1, s. 4) zmiňuje: „Hlásí se chce-li odpovědět nebo se učitele 

na něco zeptat. Je-li vyvolán, postaví se zpříma a sedne si jen na pokyn učitele.“ Dále bylo 

zdůrazňováno, že žák má pracovat poctivě a neopisovat, ani ostatním spolužákům 

nenapovídat. Ve školním řádu nebylo opomenuto slušné chování žákovo. Žák měl být vždy 

uctivý a zdvořilý. Věstník Ministerstva školství věd a umění (roč. 7, 1951, seš. 1, s. 5) 

uvádí: „Je vždy zdvořilý a chová se všude skromně a slušně, nevyjadřuje se hrubě, nehraje 

o peníze“ Žák měl být vždy uctivý jak k řediteli, tak i k učitelům a všem lidem, které ve 

škole potká. Měl být zdvořilý, skromný a slušný, rozhodně ne hrubý. Ke svým spolužákům 

se měl chovat přátelsky a pomáhat jim, pokud si nevěděli rady. Žák musel být ochotný, 

uctivý a pozorný ke starým lidem a měl jim pomáhat. Také k rodičům se měl žák chovat 

uctivě a brát si k srdci všechny rady od rodičů.146 

Druhou oblastí byly zvláštní předpisy pro žáky. Pokud se žák nemohl dostavit 

z nějakého důvodu do školy např. z důvodu nemoci, byli rodiče povinni oznámit třídnímu 

učiteli nejdéle do 48 hodin důvod nepřítomnosti žáka. Věstník Ministerstva školství, věd 

a umění (roč. 7, 1951, seš. 1, s. 5): „Nemůže-li přijít žák do školy pro překážku napřed 

známou požádá o dovolenou třídního učitele, jinak jeho rodiče (jejich zástupce) oznámí 

škole nejdéle do 48 hodin příčinu jeho nepřítomnosti.“ Omluvitelnou nepřítomností žáka 

byla nemoc, mimořádná událost v rodině nebo nepříznivé dopravní poměry. Školní řád se 

nemoci věnoval více. Pokud žák onemocněl nakažlivou chorobou nebo se choroba objevila 

v rodině, museli to rodiče písemně ohlásit škole. Žák se mohl vrátit do školy, až když to 

dovolil lékař. 

Dále byl žák odpovědný za své chování i mimo školu a o prázdninách; žákům bylo 

zakázáno kouřit a užívat alkoholické nápoje. 

Kromě nařízení se řád zmiňoval i o pochvalách a při nevhodném chování i o trestu. 

Pokud se žák choval vzorně a vzorně plnil své povinnosti, měl být vyznamenán ústní nebo 

písemnou pochvalou nebo také knižní odměnou. Pochvaly mohly být uděleny ředitelem 

školy nebo třídním učitelem a oznamovaly se rodičům. Na druhé straně i nevhodné 

chování bylo upomenuto. Pokud žák neplnil vzorně své povinnosti a nestačilo pouhé 

napomenutí učitele, měl být žák potrestán důtkou třídního učitele nebo důtkou ředitele 

školy. Důtky se rodičům oznamovaly písemně.147  
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V roce 1972 se Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury České 

socialistické republiky zmiňoval, že školní řád je pro žáky určitým zákoníkem a ve školách 

měl být využit k jejich výchově. Školní řád měl sloužit i učitelům jako metodický návod 

k výchovné práci. Jelikož byl školní řád určen především žákům, měl být stručný, jasný 

a srozumitelný. Učitelé museli se školním řádem neustále pracovat a žákům ho 

zdůvodňovat. Aby řád byl úspěšně dodržován, byla zapotřebí i spolupráce s rodiči. Na 

začátku každého roku měl tedy být školní řád projednán s rodiči ve sdružení rodičů a přátel 

škol.148 

 

Řád byl opět rozdělen do určitých kapitol: 

1. docházka do školy 

2. chování žáka ve škole 

3. chování žáka mimo školu. 

Žák byl povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci, kteří 

byli přihlášeni do kroužků, školní družiny nebo do školního klubu, byli povinni účastnit se 

těchto aktivit. Pokud se žák nemohl z nějakého důvodu účastnit vyučování, byli rodiče 

povinni do dvou dnů žáka ve škole omluvit. Žák po příchodu do školy byl povinen se 

učiteli omluvit písemnou omluvenkou podepsanou rodiči. Pokud žák nebo někdo z jeho 

rodiny onemocněl nakažlivou nemocí, museli to rodiče oznámit škole, žák poté začal 

chodit do školy až když to povolil lékař.149 

Důležitým bodem řádu bylo, aby žáci nechodili do školy výstředně oblečeni. 

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky (roč. 

28, 1972, seš. 5, s. 71) to shrnuje slovy: „Žák přichází do školy vhodně a čistě upraven bez 

výstředností v účesu a oblečení.“ Po žákovi se vyžadovalo vzorné učení a plnění 

povinností bez napovídání a opisování. Pokud něco na vyučování zapomněl nebo se vzorně 

nepřipravil, měl se vyučujícímu omluvit na začátku hodiny. Věstník Ministerstva školství 

a Ministerstva kultury České socialistické republiky (roč. 28, 1972, seš. 5, s. 71): „Pilně se 

učí a svědomitě plní uložené úkoly. Pracuje poctivě, neopisuje a nenapovídá. Jestliže se 

nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat domácí úlohu, omluví se učiteli na 

počátku vyučovací hodiny.“ Co se týkalo slušného chování, měl žák vždy ředitele, učitele 

                                                 
148 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 5, s. 

70-71 
149 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 5, s. 

71 
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a jiné pracovníky školy zdravit a chovat se k nim zdvořile. Žáci užívají oslovení „soudruhu 

řediteli“ nebo „soudružko učitelko“. 

Dále se žák měl starat i o své místo a třídu udržovat v čistotě, měl zároveň chránit 

socialistický majetek před poškozením. Do školy nebylo dovoleno přinášet nevhodné 

předměty, které by žáky rozptylovaly.150 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva 

kultury České socialistické republiky (roč. 28, 1972, seš. 5, s. 71): „Není dovoleno přinášet 

do školy nepatřičné předměty, které rozptylují pozornost žáků, nebo které by mohly ohrozit 

kázeň nebo bezpečnost. Stejně je nepřípustné přinášet do školy větší částky peněz nebo 

cenné věci.“ V řádu byl kladen důraz i na žákovu ukázněnost a chování ve třídě. Věstník 

Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky (roč. 28, 1972, 

seš. 5, s. 71) „Při vyučovací hodině bez dovolení neopouští učebnu ani své místo, 

zachovává klid a kázeň, sleduje pozorně vyučování a spolupracuje podle pokynů učitele. 

Chce-li odpovídat nebo se na něco zeptat, hlásí se zdvižením ruky. Je-li vyvolán, postaví se 

zpříma, pokud mu učitel nedovolil sedět, a zřetelně odpovídá na otázky; posadí se jen na 

pokyn učitele.“ Když učitel nebo jiná dospělá osoba vstoupila do třídy nebo ze třídy 

odcházela, byli žáci povinni pozdravit povstáním z lavice.151 

Řád zmiňoval i školní družinu, školní klub a jídelnu, kde se žáci měli chovat podle 

pokynů vychovatele nebo školního dozoru. Věstník Ministerstva školství a Ministerstva 

kultury České socialistické republiky (roč. 28, 1972, seš. 5, s. 71) „Ve školní družině a ve 

školním klubu se žáci chovají podle pokynu vychovatelů. Bez dovolení nebo omluvy se 

nevzdalují ani neodcházejí domů. Nepřítomnost žáka ve školní družině a školním klubu se 

omlouvá stejným způsobem jako neúčast při vyučování. Ve školní jídelně se žáci chovají 

ukázněně a dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Řídí se pokyny 

vedoucího školní jídelny, učitelů a vychovatelů, kteří mají pedagogický dozor.“ 

Žák byl povinen chovat se mimo školu tak, aby škole, rodičům i sobě prokazoval 

čest. V řádu bylo obsaženo i to, jak se měl žák chovat ke svým rodičům. Žák byl veden 

k tomu, aby si vážil rodičů a poslouchal jejich dobře míněné rady. Bylo zdůrazňováno také 

to, že žák se měl chovat ke všem dospělým osobám zdvořile a zároveň měl být opatrný 

před neznámými osobami.  

                                                 
150 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 5, s. 

71 
151 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 5, s. 

71 
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Žák neměl zapomínat i na svoje zdraví, měl být čistotný, měl se otužovat a měl 

cvičit. Zároveň mu bylo zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje. Žák byl veden 

k slušnému chování, naopak se měl vyhýbat chování hrubému a nevhodnému. V řádu bylo 

též uvedeno, že žáci se bez doprovodu rodičů nemůžou ve večerních hodinách pohybovat 

venku.152 

Školní řád předepisoval i zájmovou činnost žáků. Věstník Ministerstva školství 

a Ministerstva kultury České socialistické republiky (roč. 28, 1972, seš. 5, s. 72): „Žák 

může být členem společenských organizací sdružených v Národní frontě, v nichž se členství 

žáků připouští. Může chodit do lidové školy umění, jazykové školy, účastnit se činnosti 

v domě pionýrů a mládeže, v osvětovém zařízení, v dobrovolně tělesné výchově nebo ve 

sportovních oddílech apod. O členství ve společenské organizaci a o účasti na mimoškolní 

zájmové činnosti je povinen informovat třídního učitele. Pokud by mu jeho činnost mimo 

školu bránila v plnění školních povinností, dohodne škola s jeho rodiči a příslušnou 

organizací přiměřené omezení jeho činnosti“. 

2.7 Učební plány a osnovy 

Školní osnovy, podle kterých se začalo vyučovat od školního roku 1948/1949, 

vydalo ministerstvo školství a osvěty na základě ustanovení § 70 zákona ze dne 21. dubna 

1948, č. 95 Sb. o základní úpravě jednotného školství neboli na základě školského zákona. 

Učitelé byli požádáni ministerstvem školství a osvěty, aby sledovali, jak se tyto osnovy 

v praxi osvědčují. Mohli sdělit své zkušenosti, připomínky a návrhy koncem každého 

školního roku prostřednictvím okresních pedagogických sborů pedagogickým výzkumným 

ústavům.153  

                                                 
152 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 5, s. 

71-72 
153 Učební plány a učební osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. 

července 1948, č. A- 148 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 1948, s. 3 
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Učební osnovy z roku 1948 obsahovaly i obecné úkoly výchovy a vyučování. 

Úkolem československé lidově demokratické školy bylo vychovávat žáka všestranně, dbát 

na jeho rozumový, citový, mravní a tělesný rozvoj. Vychovávat z něho politicky a národně 

uvědomělého občana a zastánce socialismu. Československá škola měla být školou 

politickou. To znamenalo, že žactvo bylo vedeno k účasti na budovatelském díle 

republiky.154 Jako další úkoly školy uvádějí Učební plán a učební osnovy pro školy 

národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948, č. A-148 000-II 

(1948, s. 7-8): „Škola učí poznávat podstatu a zákonitost přírody a lidské společnosti. 

Škola vzdělává v duchu pokrokových národních tradic a ideálů humanity. Škola vychovává 

národně a politicky uvědomělé občany lidově demokratického státu, československé 

vlastence, statečné obránce vlasti, oddané zastánce pracujícího lidu a stoupence 

socialismu. Škola vede k samostatnému myšlení, cílevědomému jednání, činorodé práci 

a družné spolupráci. Škola vychovává mládež uměním. Škola vychovává pevné charaktery. 

Škola vychovává v duchu socialistické morálky.“ Tyto úkoly měla škola úspěšně naplňovat.  

                                                 
154 Učební plány a učební osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. 

července 1948, č. A- 148 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 1948, s. 7 
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Přehled vyučovacích hodin na národní škole: 

Tabulka 1.155 Učební plán národní školy 

Předmět                                                         Postupný ročník 

 1 2 3 4 5 

Jazyk český 9 9 8 8 8 

Jazyk ruský - - - 2 2 

Prvouka 4 4 - - - 

Vlastivěda - - 4 4 4 

Počty a měřičství 3 4 4 4 4 

Psaní - - 1 1 1 

Kreslení - - 2 2 2 

Ruční práce - - 1 2 2 

Náboženská výchova 2 2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

                           součet 21 22 25 28 28 

Zájmové kroužky - - 2 2 2 

                          celkem 21 22 27 30 30 

 

Český jazyk se vyučoval ve všech postupných ročnících. O jednu hodinu více se 

vyučoval v prvním a druhém postupném ročníku. Naopak ruský jazyk se učil až od 

čtvrtého postupného ročníku a zahrnoval dvě hodiny týdně. Prvouka se vyučovala 

v prvních dvou postupných ročnících, poté byla nahrazena hodinou vlastivědy, která se 

vyučovala ve třetím, čtvrtém a pátém postupném ročníku. Počty a měřičství bylo povinné 

pro všechny postupné ročníky na národní škole. V prvním postupném ročníku se 

vyučovalo pouze třem hodinám. Psaní, kreslení a ruční práce se v prvním a druhém 

postupném ročníku nevyučovaly. Náboženská výchova byla v osnovách z roku 1948 

povinná a vyučovalo se jí ve všech postupných ročnících vždy po dvou hodinách týdně. 

Povinné bylo i vyučování hudební výchově, která se vyučovala jednou za týden, a tělesné 

výchově, která se učila dvě hodiny týdně. Na národní škole děti navštěvovaly i zájmové 

kroužky, a to až od třetího postupného ročníku po dvou hodinách týdně.  

                                                 
155 Učební plány a učební osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. 

července 1948, č. A- 148 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 1948, s. 15 
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Každý vyučovací předmět měl svůj úkol a cíl, který se měl naplňovat. Český jazyk 

měl v žácích vzbuzovat úctu, lásku k jazyku a národní sebevědomí. Cílem českého jazyka 

bylo děti naučit srozumitelně číst, správně se vyjadřovat v písemném i mluveném projevu. 

Žáci měli mít i mluvnické a pravopisné znalosti. Museli se seznámit i s literárními díly 

přiměřeně jejich věku a měl se v nich vzbuzovat zájem o četbu.156 

Úkolem ruského jazyka bylo probudit zájem o tento jazyk. Učební plán a učební 

osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948, 

č. A-148 000-II (1948, s. 26) uvádějí: „Vzbudit zájem o ruský jazyk a o kulturu bratrského 

ruského národa; prohlubovat přátelství a lásku k Sovětskému svazu a jeho lidu.“ 

Dále například ve vlastivědě bylo zase důležité vychovávat uvědomělou mládež 

lidově demokratické republiky, probouzet v žácích lásku k vlasti, ale i k národům 

Sovětského svazu a k ostatním slovanským národům.157 

Počty a měřičství měly vést žáka ke kritickému myšlení. Žáci si měli osvojit 

důležité početní pojmy a symboly. Učební plán a učební osnovy pro školy národní: Výnos 

ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948, č. A-148 000-II (1948, s. 37) 

o počtech a měřičství uvádějí: „Vychovávat k přesnému a kritickému myšlení, k pořádku, 

k hospodárnosti, k úctě k práci a k správnému jejímu hodnocení i k porozumění účelné 

a plánovité hospodářské výstavbě naší lidově demokratické republiky.“ 

Učební plán a učební osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství 

a osvěty ze dne 31. července 1948, č. A-148 000-II (1948, s. 55) uvádějí o tělesné výchově: 

„Vychovávat uvědomělou a zdatnou mládež a připravovat ji k obětavé práci pro lidově 

demokratický stát a k obraně vlasti.“ 

Roku 1953 byl vydán školský zákon č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání 

učitelů (školský zákon), který ustanovoval jedenáctiletou střední školu, která v prvních 

osmi ročnících poskytovala základní všeobecné vzdělání.158 Následně byly vydané i učební 

osnovy pro 1. až 5. ročník všeobecně vzdělávacích škol. Tyto osnovy se věnovaly zvlášť 

prvnímu postupnému ročníku a zvlášť ostatním postupným ročníkům.  

                                                 
156 Učební plány a učební osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. 

července 1948, č. A- 148 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 1948, s. 18 
157 Učební plány a učební osnovy pro školy národní: Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. 

července 1948, č. A- 148 000-II, Praha: Státní nakladatelství, 1948, s. 33 
158 ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků: 

sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 17 
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Pro první postupný ročník byl kladen důraz na plynulý přechod z mateřské školy do 

školy. Učitelé byli nabádáni, aby využili žákovo očekávání a touhu po nových věcech 

a úkolech k následnému učení, k dobrému vztahu žáků ke škole i ke svému novému 

kolektivu. Po učiteli se vyžadovalo, aby v žácích probouzel zodpovědnost k plnění 

povinností tím, že žákům bude dávat přiměřené úkoly.159 

Učební osnovy pro 1. až 5. ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní škola 

(1956, s. 6) zmiňují úkol prvního postupného ročníku: „Učit žáky poznávat a milovat jejich 

domov, rodnou obec. Probouzet v dětech lásku k vlasti vychováváním jich k lásce a úctě 

k rodičům, ke škole a k učiteli, ke vzorným pracovníkům, k budovatelům socialismu, k naší 

i Sovětské armádě, k zakladatelům SSSR a vedoucím osobnostem našeho lidově 

demokratického státu.“ 

V roce 1954 byly platné tyto osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně 

vzdělávacích škol: 

 

Tabulka 2 Učební plán 1.-5. ročníku všeobecně vzdělávací školy 

Předmět                                                           Postupný ročník 

 1 2 3 4 5 

Mateřský jazyk 12 14 14 12 8 

Počty 4 6 6 6 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Kreslení 1 1 1 1 1 

Hudební výchova 2x30min 2x30min 1 1 1 

Ruský jazyk - - - 3 3 

Dějepis - - - - 2 

Zeměpis - - - - 2 

Přírodověda - - - - 2 

Celkem 20 24 24 25 28 

 

  

                                                 
159 Učební osnovy pro 1.-5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní škola. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1956, s. 5 
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Český jazyk byl povinný pro všechny postupné ročníky. Počet hodin za týden byl 

v těchto osnovách vyšší než v osnovách z roku 1948. Matematika se vyučovala ve všech 

postupných ročnících. Nejvíce hodin za týden bylo v pátém postupném ročníku, a to sedm. 

Ruský jazyk se vyučoval od čtvrtého postupného ročníku a počet hodin týdně činil tři 

hodiny. Tělesná výchova se v každém postupném ročníku vyučovala po dvou hodinách 

týdně. Kreslení se též vyučovalo ve všech postupných ročnících po jedné hodině týdně. 

Hudební výchova se v prvním a druhém postupném ročníku vyučovala dvakrát týdně po 

půl hodině, v ostatních postupných ročnících vyučování probíhalo po jedné hodině týdně. 

Dějepis, zeměpis a přírodověda se vyučovala pouze v pátém postupném ročníku po dvou 

hodinách týdně. V ostatních postupných ročnících se znalosti z těchto předmětů vyučovaly 

v hodinách českého jazyka.160 Náboženství se již nevyučovalo jako povinný předmět, jak 

tomu bylo v osnovách z roku 1948. V osnovách z roku 1954 také nefigurovaly prvouka 

a vlastivěda, tyto byly nahrazeny právě dějepisem, zeměpisem a přírodovědou. 

U každého předmětu byly ustanoveny úvodní poznámky, které předmět 

představovaly a zmiňovaly jeho cíle, co bylo v každém předmětu důležité. Uvádím některé 

příklady. 

Učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní 

škola (1956, s. 43) o mateřském jazyce uvádějí: „Při vyučování mateřskému jazyku učitel 

probouzí a pěstuje v žácích úctu a lásku k národnímu jazyku, k vlasti a národu, k lidu 

a jeho práci, k národní kultuře, k velkým pokrokovým tradicím našich národů i k pokrokové 

kultuře jiných národů; četbou je vychovává k socialistickému vlastenectví, národní hrdosti 

a proletářskému internacionalismu a přispívá k vytváření základů vědeckého světového 

názoru. Vychovává žáky k lásce k SSSR, k osvoboditelské Sovětské armádě, k naší lidově 

demokratické armádě a ke Sboru národní bezpečnosti a pěstuje v nich odhodlání bránit 

lidově demokratickou vlast.“ 

Ruskému jazyku byl v programu jednotné školy přisuzován veliký význam a úkol. 

Měl žáky seznamovat se Sovětským svazem. Byl to jazyk Lenina a Stalina a jeho znalost 

žákům umožňovala poznat a přijímat sovětské zkušenosti, které měly žákům pomáhat 

podílet se na budování socialismu a vychovávat z nich nové socialistické vlastence.161 Dále 

o ruském jazyce Učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: 

                                                 
160 Učební osnovy pro 1.-5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní škola. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1956, s. 93, 101, 118 
161 Učební osnovy pro 1.-5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní škola. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1956, s. 75 
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národní škola (1956, s. 75) uvádějí: „Ruský jazyk je jazykem ruského národa, který je 

největším národem Sovětského svazu, hrdostí a chloubou prvního socialistického státu. 

Ruská dělnická třída vedla ostatní národy carského Ruska k vítězné Velké říjnové 

socialistické revoluci a zahájila tak novou epochu v dějinách lidstva. Ruský národ v čele 

ostatních národů Sovětského svazu projevil své bohatýrské síly při výstavbě socialismu a ve 

vítězném boji s fašismem. Toto vítězství nám přineslo osvobození z fašistického otroctví 

a vytvořilo předpoklady pro budování socialismu v naší zemi.“ 

V matematice si měli žáci osvojit základy aritmetiky a geometrie a zároveň se měli 

učit používat vědomosti v praxi. Matematika také měla dbát u žáků na rozvoj logického 

myšlení.162 Učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: 

národní škola (1956, s. 105) o matematice také zmiňují: „Při vyučování matematice 

přispívá učitel k socialistické výchově mládeže tím, že je vede k aktivní účasti na výstavbě 

socialismu. Při výběru učiva a cvičení dbá také zřetele brannosti. Na příkladech výstavby 

socialismu u nás a budování komunismu v SSSR pěstuje lásku k vlasti a prohlubuje 

přátelství k SSSR. Přitom se žáci učí chápat veliký význam matematiky pro tuto výstavbu.“ 

Učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní 

škola (1956, s. 89) dále například o dějepise uvádějí: „Nejdůležitějším úkolem při výkladu 

dějepisného učiva je dát již na národní škole pevné základy k výchově socialistického 

vlastenectví, národní hrdosti a proletářského internacionalismu. Učitel sám si nejprve musí 

uvědomit, co znamená socialistické vlastenectví a proletářský internacionalismus. Je to 

láska k naší lidově demokratické vlasti, hluboká oddanost a věrnost českému 

a slovenskému národu, láska ke KSČ, k dílu a odkazu Klementa Gottwalda, bratrská 

soudržnost všech pracujících v naší zemi a hrdost na naše národní tradice, které jsou 

v souladu s životními zájmy pracujících na celém světe, city nejupřímnějšího přátelství 

k lidově demokratickým zemím, hluboké a věrné přátelství a bezvýhradná oddanost k SSSR 

a k jeho lidu. Nerozlučně s tím je spojena i nenávist k nepřátelům naší vlasti, k nepřátelům 

socialismu a pohotovost položit i svůj život za blaho vlasti ve spojení s velikým táborem 

míru, se stamiliony lidí ve světě bojujícími za mír.“ 

  

                                                 
162 Učební osnovy pro 1.-5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol: národní škola. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1956, s. 105 
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Roku 1960 byl vydán nový školský zákon č. 186/1960 Sb., který zmiňoval 

důležitost vychovávat z mládeže budovatele komunismu. Tento zákon ustanovil povinnou 

školní docházku na devět let a vznikaly nové typy škol například taneční, hudební atd.163 

Na základě nového školského zákona byly vydány nové učební osnovy základní devítileté 

školy. 

První až pátý ročník tvořily první stupeň základní devítileté školy. Na tomto stupni 

měla škola žákům poskytovat vědomosti a dovednosti, které byly nezbytné pro další 

vzdělávání žáků. Žáci se mimo jiné měli naučit vyjadřovat se spisovným jazykem jak 

v písemném, tak i ústním projevu; počítat a řešit jednoduché početní úlohy. Škola žákům 

vštěpovala pozitivní poměr k tělesné práci a k dělnické třídě, učila je též pravidlům 

bezpečnosti práce.164 Dále Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 

5. ročník (1960, s. 5) o prvním stupni zmiňují: „Vštěpuje žákům elementární základy 

komunistické morálky, zejména uvědomělou lásku k rodičům a k pracujícímu člověku, lásku 

k domovu a k mateřskému jazyku, činorodý vztah ke kolektivu žáků, k výstavbě socialistické 

a komunistické vlasti, k socialistickému vlastnictví.“ 

Škola měla také za úkol žáky všestranně rozvíjet a dbát na rozvoj jejich duševních 

a tělesných schopností. Vede je k představivosti, pozornosti a paměti. Rozvíjí u nich 

schopnost samostatné práce, tvořivost a navyká je na práci s učebnicí, ale také čistotě 

a pořádku. Pěstuje u žáků zájem například o tělovýchovné, výtvarné a hudební činnosti.165 

  

                                                 
163 ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků: 

sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 20 
164 Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník. Praha: SPN - pedagogické 

nakladatelství, 1960, s. 5 
165 Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník. Praha: SPN- pedagogické 

nakladatelství, 1960, s. 6 
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Od roku 1960 byly platné následující učební osnovy: 

 

Tabulka 3166 Učební osnovy základní devítileté školy 

Předmět                                                 Postupný ročník 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mateřský jazyk 11 13 10 8 8 

Ruský jazyk - - - 2 2 

Počty 4 5 5 5 5 

Vlastivěda - - 3 3 4 

Tělesná výchova 3 3 3 2 2 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Psaní - - - 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Pracovní vyučování 1 1 1 2 2 

Celkem 21 24 24 26 27 

Zájmové kroužky - - 2 2 2 

 

Mateřský jazyk se vyučoval ve všech ročnících prvního stupně. Ruskému jazyku se 

žáci učili od čtvrtého ročníku, který obsahoval dvě hodiny týdně. Počtům se učily všechny 

třídy, od druhého ročníku po pěti hodinách týdně. Do osnov se vrátila vlastivěda, která se 

vyučovala od třetího ročníku po třech hodinách týdně; v pátém ročníku to již byly čtyři 

hodiny týdně. Tělesná výchova se do třetího ročníku učila po třech hodinách týdně, od 

čtvrtého ročníku po dvou hodinách týdně. Povinná byla i výtvarná výchova, která se od 

čtvrtého ročníku učila po dvou hodinách týdně. Na prvním stupni se vyučovalo i psaní, 

které bylo povinné od čtvrtého ročníku jednu hodinu týdně. Hudební výchově se 

vyučovalo v každém ročníku po jedné hodině týdně. Nezapomnělo se ani na pracovní 

vyučování, které se vyučovalo v každém ročníku prvního stupně, od čtvrté třídy po dvou 

hodinách týdně. 

  

                                                 
166 Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník. Praha: SPN- pedagogické 

nakladatelství, 1960, s. 3 
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V učebních osnovách z roku 1960 byl ke každému vyučovacímu předmětu zmíněn 

cíl a úkol vyučování. Úkolem českého jazyka bylo žáky učit správně a s porozuměním číst 

přiměřené texty, vyjadřovat se spisovným jazykem v ústním i písemném projevu.167 

O českém jazyce Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. (1960, 

s.11) uvádějí: „Při všem vyučování českému jazyku učitel probouzí v žácích úctu a lásku 

k národnímu jazyku a literatuře, k naší socialistické vlasti a k národu, k lidu a jeho práci, 

k jeho boji za mír po boku Sovětského svazu a všech mírumilovných lidí na celém světě. 

Tím vyučování českému jazyku mocně přispívá k výchově k socialistickému vlastenectví, 

k proletářskému internacionalismu a k lásce k Sovětskému svazu.“ 

Protože se v prvním a druhém ročníku vlastivěda nevyučovala, žáci se seznamovali 

s přírodní a společenskou skutečností, která je obklopovala, v českém jazyce. Tomuto 

učení se říkalo věcné učení.168 

Hlavním úkolem ruského jazyka bylo na prvním stupni dát žákům základy 

v poslechu, v řečových dovednostech, v ústním i písemném vyjadřování. Učební osnovy 

základní devítileté školy: osnovy pro 1. – 5. ročník (1960, s. 53) uvádějí: „Při budování 

socialismu a komunismu v naší zemi, při vytváření těsných hospodářských, politických, 

kulturních a vědeckých styků se Sovětským svazem, se zeměmi tábora socialismu 

a s pokrokovými lidmi celého světa nabývá stále více na významu ruský jazyk jako jazyk 

světový. Proto jako učební předmět zaujímá ve výchovně vzdělávacím systému naší školy 

významné místo.“ 

V počtech bylo cílem, aby žáci uměli samostatně řešit přiměřené slovní úlohy, aby 

poznali jednoduché geometrické tvary, aby získali potřebné dovednosti v měření a rýsování 

a aby uměli zacházet s celými čísly a jednotkami měr.169 Učební osnovy základní devítileté 

školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník (1960, s. 61) o matematice zmiňují: „Vyučování 

počtům rozvíjí logické myšlení a řeč žáků, jejich aktivitu a tvořivost. Žáci se učí plnit úkoly 

svědomitě a přesně a správnost řešení ověřovat. Tím vším přispívá vyučování počtům 

k výchově žáků pro život a pro práci v socialistické a komunistické společnosti.“  

                                                 
167 Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník. Praha: SPN- pedagogické 

nakladatelství, 1960, s. 11 
168 Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník. Praha: SPN- pedagogické 

nakladatelství, 1960, s. 25 
169 Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy pro 1. – 5. ročník. Praha: SPN- pedagogické 

nakladatelství, 1960, s. 61 
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Dále například o vlastivědě Učební osnovy základní devítileté školy: učební osnovy 

pro 1. – 5. ročník (1960, s. 69) uvádějí: „V hodinách vlastivědy vede učitel žáky 

k materialistickému nazírání na svět. Při vyučování je upozorňuje na krásu přírody, 

uměleckých a kulturních památek, nezbytnost a krásu přátelství a soudružství mezi lidmi, 

vede je, aby si uvědomovali význam práce lidí a jejich výsledku pro společnost. Tím se 

probouzejí a posilují city socialistického vlastenectví, přátelství k Sovětskému svazu, 

k ostatním socialistickým zemím a k pokrokovým lidem celého světa. Žáci se učí 

ochraňovat přírodu, kulturní památky a veškeré výsledky lidské práce (společenský 

i osobní majetek). Získávají činorodý vztah k budování socialistické a komunistické 

společnosti.“ 
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3 Učitel a jeho život ve škole 1948-1989 

3.1 Učitel v socialistické škole 

Socialistická škola byla jedním z důležitých článků socialistické společnosti. Škola 

v socialistické společnosti plní mnoho funkcí a tyto funkce svou prací vykonává učitel. 

Učitel je vlastně vykonavatel všech funkcí školy. Kolář a Frýbortová (1985, s. 16) uvádějí: 

„to znamená funkce vzdělávací, výchovné i funkcí nových, zejména funkce všestranného 

rozvíjení osobnosti a funkce integrace komunistické výchovy všech činitelů socialistické 

společnosti.“ 

Učitel svou prací uskutečňoval cíle výchovně vzdělávacího procesu ve škole. 

Realizoval je ve vyučování. Mimo cíle učitel uskutečňoval v socialistické škole také 

obsahy vzdělávání a obsahy výchovy. Bez práce učitele by cíl a obsah byly pouhým 

požadavkem, který by se nenaplňoval.170 

Základní funkcí učitele ve škole v době socialismu byla jeho osobnost. Kolář 

a Frýbová (1985, s.17) uvádějí „...můžeme formulovat základní funkci učitele - funkcí 

učitele je být osobností. Učitel je rozhodujícím činitelem systému komunistické výchovy 

mladé generace proto, že je současně veřejným činitelem, že působí na veřejnost a na její 

plnění výchovně vzdělávacích úkolů, že svým působením ve škole i mimo školu působí na 

kvalitu výchovné a vzdělávací aktivity všech ostatních činitelů, kteří v socialistické 

společnosti tak či onak na sebe berou výchovně vzdělávací úkoly.“ 

Hlavními faktory neboli činiteli ve škole byli ředitel školy a třídní učitel, protože 

hlavně oni plnili bezesporu hlavní poslání školy. Třídní učitel měl být vedoucím 

vychovatelem svých žáků. Stejně jako dnes i v době socialismu se měl zajímat o to, co se 

ve třídě děje, a měl být informovaný o všem důležitém. Byl také přímým vychovatelem 

dětí ve své třídě. Působil na ně jak z hlediska výchovného, tak z hlediska vzdělávacího 

v době vyučování i mimo vyučování.171 Kozel (1974, s. 108) dále uvádí: „Úlohou 

triedneho učiteľa v socialistickej škole je riadiť výchovu vo zverenej triede v súlade 

s potrebami socialistickej spoločnosti a v súlade s potrebami vyplývajúcimi z konkrétnej 

výchovnej situácie školy a triedy.“  

                                                 
170 KOLÁŘ, Zdeněk a Marie FRÝBORTOVÁ. Formování socialistického učitele. Praha: Univerzita Karlova, 

1985, s. 16 
171 KOZEL, František. Triedny učiteľ v socialistickej škole. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1974, s. 107-108 
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Učitel měl plnit základní pracovní úkoly. Třídní učitel se měl snažit co nejlépe 

poznat život jednotlivých žáků, ale i třídy jako celku. Měl se snažit, aby se žákovi 

dostávaly co nejlepší předpoklady na morální a politický rozvoj osobnosti. Učitel musel 

utvářet a vést třídní kolektiv a starat se o individuální rozvoj žáka. Měl také koordinovat 

výchovně vzdělávací práci ostatních učitelů ve třídě, ale i rodičů a vychovatelů. Dále učitel 

vedl příslušnou pedagogickou dokumentaci.172 

Učitel měl též za úkol shromažďovat informace o žácích. Sledovat chování třídy, 

docházku žáka, ale také prospěch žáka. Učitel vedl třídní knihu, třídní výkaz 

a pedagogickou dokumentaci, která se týkala třídy. Pečoval o mimotřídní a mimoškolní 

činnost žáka, to znamenalo podporovat ho v činnosti Pionýrské organizace SSM nebo 

Socialistického svazu mládeže. Učitel také spolupracoval s výchovným poradcem školy, 

s vychovateli družin a školních klubů, domovů mládeže atd. Zabezpečoval také distribuci 

učebnic a školních pomůcek do třídy.173 

U učitelů prvního stupně základní školy se předpokládalo vysoké všeobecné 

vzdělání. Toho se týkalo i osvojení si národní kultury zejména divadla, filmu a dětské 

literatury. Tento učitel si měl osvojovat vše, co emocionálně působilo na děti mladšího 

školního věku. Učitel měl mít zájem o společenské dění, ale také o rozvoj vědy, techniky 

i kultury. V tomto ohledu měl děti vést k marxisticko-leninskému světovému názoru. Učitel 

prvního stupně měl mít také odborné znalosti, které se týkaly pedagogiky a psychologie. 

Proto musel své vzdělání v tomto ohledu neustále prohlubovat a zdokonalovat. Tyto 

znalosti pak měl využívat k rozvíjení osobnosti žáků při výchově a vzdělání. Bylo 

nepostradatelné, aby učitel prvního stupně měl smysl pro hudbu a zpěv. Měl mít dobré 

předpoklady pro kreslířskou a písařskou zručnost, ale také měl vynikat pohybovou 

obratností a měl být tělesně zdravý. Ústní projev učitele měl být kvalitní, spisovný 

a vysoce jazykově kulturní. Měl znát problematiku defektních žáků a na základě svých 

znalostí jim měl poskytovat potřebnou péči a pomoc. Důležité také bylo, aby byl schopen 

své žáky připravovat ke vstupu do Pionýrské organizace SSM a podílet se na mimotřídní 

a mimoškolní výchově dětí.174  

                                                 
172 KOZEL, František. Triedny učiteľ v socialistickej škole. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1974, s. 111 
173 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 27, 1971, seš. 8, s. 

127 
174 KOŘÍNEK, Miroslav. Problémy a perspektivy prvního stupně základní školy. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1978, s. 45 
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Úspěch učitelova působení také tkvěl a závisel v jeho přípravě. Zpracovával 

celoroční rozvržení učiva podle jednotlivých tříd a předmětů a dále sestavoval tematické 

plány, u kterých měl promyslet výchovný a vzdělávací cíl a pak rozdělit učivo do 

jednotlivých vyučovacích hodin. Dále se měl pečlivě připravovat na každou vyučovací 

hodinu, což mělo vést k zdokonalování jeho práce.175 Příprava na hodinu měla obsahovat 

základní údaje, které uvádí Kořínek (1984, s. 164): „Datum a číslo vyučovací hodiny 

(v rámci příslušného tematického celku). Téma vyučovací hodiny. Cíl vyučovací hodiny 

(vzdělávací i výchovný). Vyučovací pomůcky. Struktura a metodický postup vyučovací 

hodiny (průběh a obsah vyučovací hodiny).“ 

Pro práci učitele ve škole, ale byla důležitá práce ředitele, která byla pro učitele 

nepostradatelná. Ředitel školy řídil práci třídních učitelů a bylo vhodné, aby ředitel 

nepřiděloval třídnictví mechanicky. Měl vycházet z dobré znalosti učitelů a také 

z náročnosti úkolů, které měl učitel při své práci plnit. Bylo potřebné, aby ředitel školy 

vytvářel příznivé podmínky pro práci učitelů. Ředitel školy měl soustavně s třídními učiteli 

pracovat a zároveň je měl metodicky vést, aby vykonávali co nejlepší práci.176 

3.2 Vzdělání učitelů 

„27. října 1945 dekretem prezidenta republiky č. 132/1945 Sb., o vzdělání 

učitelstva, byla uzákoněna vysokoškolská učitelská kvalifikace pro učitele všech školských 

stupňů československé vzdělávací soustavy.“ Uhlířová (2013, s. 21)  

                                                 
175 KOŘÍNEK, Miroslav. Didaktika základní školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, s. 161-

164 
176 ŠTĚPÁNEK, František. O práci třídního učitele. Socialistická škola. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1980-1981, roč. 21, č. 7, s. 312 



73 

 

Učitelé základních škol až do roku 1946, kdy byly konečně založeny pedagogické 

fakulty, měli velkou snahu pro svou profesi získat vysokoškolské vzdělání. Jedním 

z mnoha důvodů o tuto snahu byla myšlenka, že znalosti, kterých se jim dostávalo na 

učitelském ústavu, nestačily nebo nedávaly jistotu k výkonu jejich povolání. Dalším 

důvodem bylo, že se učitelům základních škol zdálo, že vedle profesorů středoškolských, 

nemají dostatečné znalosti, a tak mohou působit na společnost jako nevzdělanci, což jim 

někdy mohlo býti dáváno najevo. Učitelé základních škol ale také usilovali o vědní obory. 

Za součást učitelského vzdělání se považovala samozřejmě pedagogika a psychologie, ale 

také filosofie, etika, logika, sociologie atd.177 

Učitel základní školy usiloval o vysokoškolské vzdělání ale také proto, aby žákům 

měl co předávat. Cítil určitou zodpovědnost za vzdělání žáků, aby uměl vychovávat 

a vzdělávat. Snaha učitelů se roku 1946 naplnila a učitelé základních škol od té doby 

získávali vysokoškolské vzdělání, o které dlouhou dobu usilovali.178 

Tím, že učitelé nižších stupňů získali vysokoškolské vzdělání, dosáhli mimo jiné 

toho, že jejich profese se ocitla na stejné úrovni jako jiné vzdělané a vážené profese. 

Zákon č. 100/1946 Sb. určoval, že studium na pedagogických školách mělo býti 

čtyřleté, měly se studovat kromě pedagogických věd i jiné vědní obory. Pedagogická 

fakulta byla tímto zákonem postavena na stejnou úroveň jako tradiční fakulty. Úkolem 

fakulty bylo vyučovat teoretickou i praktickou pedagogiku spolu s dalšími vědami (např. 

psychologie, sociologie atd.).179 

Uhlířová (2013, s. 22) uvádí dva základní úkoly pedagogických fakult: 

„1. Vychovávat vědecké pracovníky, jejichž studium bude ukončeno rigorózní 

zkouškou doktorátem pedagogických věd po absolvování celé fakulty, tj. po 4 letech. 

2. Vychovávat učitele pro všechny stupně škol, kteří po složení SZZK získají 

vysvědčení učitelské způsobilosti.“ 

Roku 1946 se prvním děkanem pedagogické fakulty stal Otakar Chlup, jehož 

koncepce o pojetí pedagogické fakulty převážila nad koncepcí Václava Příhody. Chlupovo 

pojetí pedagogické fakulty usilovalo o to, aby fakulta vzdělávala studenta v oborech, 
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kterým bude vyučovat, a aby studentovi poskytla podstatnou pedagogickou přípravu.180 

Nově zřízená fakulta vedla ke vzniku nového problému. Tento problém spočíval ve 

vztahu této nově vzniklé fakulty, která chtěla vysokoškolsky vzdělávat učitele základních 

škol, s tradičními fakultami. Tento vztah tradičních fakult a nově vzniklé pedagogické 

fakulty nebyl vřelý a nezměnila na tom nic ani náležitá úroveň děkana a profesorského 

sboru, v Praze to byli například Chlup, Nejedlý, Tardy.181 

Uhlířová (2013, s. 26) zmiňuje, že: „Nedostatky pedagogické fakulty se projevily 

jednak v odtržení speciální (oborové) a pedagogické přípravy, jednak tím, že se na 

pedagogických fakultách nepodařilo narychlo vybudovat skutečná centra pedagogické 

práce. Nepřiměřené zúžení studia (učitelů pro střední školu) neslo s sebou často další 

chyby, jako byl přílišný akademismus, historismus a odtržení od skutečných životních 

problémů.“ 

Dále například Váňová (Pedagogika, roč. 45,1995, č. 1, s. 5) uvádí: „Všimněme si, 

že úroveň pedagogických fakult klesala proti jejich vůli, v podstatě díky necitlivým 

administrativním zásahům shora. Svou roli však sehrály i předsudky zejména pracovníků 

tradičních fakult, a proto postupně docházelo k odchodu osobností, neboť boj o prestiž 

stravoval síly a ukázal se jako marný.“ 

Z univerzitní půdy bylo odstraněno vzdělání pro učitele národních škol a pro učitele 

škol mateřských. Pedagogické vzdělání pro učitele druhého stupně na pedagogických 

fakultách zůstalo. Od školního roku 1950/1951 vznikla pedagogická gymnázia, která měla 

vzdělávat právě tu skupinu učitelů, která byla z pedagogických fakult vyškrtnuta. Bohužel 

následným přijetím zákona č. 31/1953 Sb. byly fakulty nakonec likvidovány jako celek, 

což byl velmi závažný krok zpět.182 

Již zmíněný zákon č. 31/1953 Sb. stanovil nově střední pedagogické školy pro 

učitele prvního stupně základní školy a učitele mateřských škol, které pohltily výše 

uvedená pedagogická gymnázia. Učitelé národních škol a mateřských škol tedy dosahovali 

pouze středoškolského vzdělání. 

Dále tento zákon zřizoval vyšší pedagogické školy, kde měli být vzděláváni učitelé 

šestého až osmého postupného ročníku střední školy. Vznikly i vysoké školy pedagogické 
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v Praze, Olomouci a Bratislavě, které zřídilo vládní nařízení č. 66/1953 a které měly za 

úkol vzdělávat učitele devátého až jedenáctého ročníku. Učitelé a školští pracovníci neměli 

žádnou možnost zákon ovlivnit. To do značné míry způsobilo i to, že byl zákon učiteli 

přijat negativně.183 

Ke změně došlo roku 1959, kdy se příprava středoškolského učitele vrátila na 

tradiční fakulty. Pro vzdělání učitelů 1. a 2. stupně začaly nově vznikat pedagogické 

instituty. Byly řízeny kraji. Často se podle Váňové (1995, s. 6) nazývaly „vysoké školy 

svého druhu“, nemohly ale nahradit pedagogické fakulty z roku 1946.184 Uhlířová (2013, 

s. 30) zmiňuje: „Představa, že každý institut bude sloužit jako kulturní centrum a pozvedne 

odborně i politicky region, byla naddimenzována, rovněž časem bylo nutno rezignovat i na 

vysokoškolskou úroveň učitelské přípravy.“ 

Nově vzniklé instituty nahradily všechny pedagogické školy, které byly zrušeny. 

Jedním z cílů, které si kladly, bylo vzdělávat učitele pro základní devítiletou školu. 

Uhlířová (2013, s. 31) tento cíl popisuje: „…aby každý student, který se připravuje pro 

učitelství ve vyšších ročnících základní devítileté školy, poznal práci i v nižších ročnících, 

ale aby i budoucí učitel 1. stupně měl možnost kvalifikovaně vyučovat některému předmětu 

v ročnících 2. stupně.“ 

Roku 1964 došlo ke znovuzřízení pedagogických fakult, které vznikaly 

z pedagogických institutů. Pedagogické fakulty měly zajišťovat vzdělání učitelů 

1. a 2. stupně a ostatní fakulty vzdělávaly profesory středoškolské.185 Pedagogické fakulty 

byly zřízeny zákonem č. 166/1964 Sb. Příkladem může být Karlova univerzita v Praze, kde 

vznikla pedagogická fakulta spojením pedagogického institutu v Brandýse nad Labem 

a pedagogického institutu v Praze. Studenti na pedagogických fakultách měli dosáhnout 

opravdového vysokoškolského vzdělání, což jim zaručoval zákon č. 163/1969 Sb.186 

Učební plány zůstaly stejné jako na pedagogických institutech. Uhlířová (2013, 

s. 33) uvádí, že: „Učitelství pro 1. stupeň ZDŠ se i nadále studovalo v kombinaci s jedním 

předmětem pro 2. stupeň ZDŠ. Studium učitelství pro 2. stupeň se opíralo o společný 

základ a od r. 1965/66 o dvojpředmětové kombinace, jichž bylo 19. Ty byly pevně 
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stanoveny bez možnosti změny.“ Tato situace trvala až do roku 1970/1971, kdy vzniklo 

jednooborové studium učitelství pro 1. stupeň. Důvodem byl fakt, že studium s jedním 

předmětem z 2. stupně bylo velmi náročné a zároveň nezohledňovalo jedinečnost 

a zvláštnost učitele 1. stupně. Od roku 1973 se učitelství pro 1. stupeň studovalo 

s možností výběru specializace, a to tělesné výchovy, výtvarné výchovy nebo hudební 

výchovy. 

Od roku 1977/1978 pedagogické fakulty začaly studenty připravovat i na povolání 

učitele pro gymnázia a střední školy. Toto pojetí pedagogické fakulty vydrželo až do roku 

1989.187 

Znovu založení pedagogických fakult v roce 1964 vedlo k většímu zájmu o studium 

učitelství, důvodem bylo to, že zmíněné učitelství bylo povýšeno do vysokoškolského 

stavu a přestalo být diskriminováno.188 

Základní změny, které proměnily učitelské vzdělání, souvisejí až s proměnou 

společenských poměrů po roce 1989. Podrobněji popsat tuto charakteristiku znamená 

posunout se mimo hranici této diplomové práce. 

3.3 Další vzdělávání učitelů 

Učitelé po ukončení základního studia vysoké školy měli možnost studovat také 

postgraduálně, museli se ale také účastnit různých pedagogických školení s politickou 

tématikou. 

Postgraduální studium bylo normativně zavedeno v roce 1967 vyhláškou 

ministerstva školství č. 49. Podle této vyhlášky si každý vystudovaný učitel doplňoval 

a znovu obnovoval vysokoškolské vzdělání právě postgraduálním studiem na vysoké 

škole, na které získal vysokoškolský titul. Povinné postgraduální studium učitelů začalo 

v roce 1970-1971, kdy ho měli absolvovat v období od 5. až 10. roku školské služby.189 

Postgraduální studium učitelů nebylo dobrovolné, ale bylo bráno jako služební 

povinnost každého učitele. Toto studium s sebou ale neslo i různé problémy, například 

konzultace v sobotu, které nevyhovovaly učitelkám s malými dětmi, nebo prázdninová 

soustředění, kdy účastníci byli za celý rok nejvíce vyčerpáni. Proto se přemýšlelo nad 
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zavedením tří až čtyřdenních soustředění ve školním roce a jednoho soustředění na začátku 

hlavních prázdnin. Dále se zřizovala i konzultační střediska, která měla postgraduálně 

studujícím učitelům usnadnit dojíždění na konzultace.190 

Dále o dalším studiu učitelů Kořínek (1981, s. 64) uvádí: „Jednotný systém dalšího 

vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků má obnovit, prohloubit, doplnit 

a rozšířit jejich znalosti a dovednosti získané v základním studiu v souladu s rozvíjejícími 

se potřebami socialistické společnosti a vědeckotechnickým rozvojem. Ve všech formách 

zahrnuje vždy složku ideově politickou, pedagogicko-psychologickou a odborně 

předmětovou.“ 

Existovaly tři stupně dalšího vzdělávání učitelů, které byly vydány ve vyhlášce 

č. 79/1977 ministerstva školství. Ve své publikaci je uvádí Kořínek (1981, s. 64): 

1. „I. stupeň - uvádění začínajících učitelů do praxe 

2. II. stupeň - pomaturitní a postgraduální studium učitelů 

3. III. stupeň - specializační studium.“ 

Národní výbory měly pod svou záštitou další vzdělávání učitelů a dalších 

pedagogických pracovníků tím, že odborně vedly školy a výchovná zařízení, kde tito 

pedagogičtí pracovníci pracovali. Pedagogické školy organizovaly postgraduální studium 

pro učitele v rámci II. i III. stupně, ale také zahrnovaly I. stupeň, a to uvádění začínajících 

učitelů do praxe.191 

Nyní uvedu krátkou charakteristiku zmíněných tří stupňů dalšího vzdělávání 

učitelstva tak, jak je uvedl Kořínek (1981). I. stupeň se zaměřoval na uvádění začínajících 

učitelů do praxe, které bylo určeno pro všechny začínající učitele. Trvalo jeden školní rok 

hned po nástupu učitele do práce. Učiteli, který svou kariéru začínal, byl přiřazen uvádějící 

učitel, kterého vybral národní výbor na návrh ředitele školy. Na uvádění do školní praxe 

dohlížel a sledoval ho pověřený školní inspektor. Učitelé, kteří po skončení studia 

zahajovali svou praxi, neměli být přetěžováni a neměli být pověřeni obtížnými úkoly. 

Příkladem takového úkolu je vyučování 1. ročníku prvního stupně základní školy hned po 

nástupu do praxe. Po prvním roce praxe ředitel školy spolu s uvádějícím učitelem 

vyhotovil komplexní hodnocení začínajícího učitele. Ředitel měl možnost, pokud nebyly 
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naplněny cíle uvádění, prodloužit zmíněné uvádění o další školní rok.192 

II. stupeň se zaměřoval na postgraduální studium učitelů prvního stupně základní 

školy. Jednalo se o dvouleté studium při zaměstnání. Toto studium bylo individuální, 

doprovázené určitými soustředěními. Postgraduální studium bylo povinné pro učitele 

prvního stupně základní školy a učitelé se k tomuto studiu měli hlásit na pedagogických 

fakultách nejpozději do konce osmého roku své praxe a nejdříve po šesti letech praxe. 

Cílem postgraduálního studia bylo zejména zvyšovat ideově politickou úroveň 

učitelstva. Studium bylo zaměřené i na znalosti učitelů, které se měly rozšiřovat 

a prohlubovat. Učitelé měli studovat vybrané kapitoly marxismu a leninismu. Do tohoto 

studia spadaly například následné okruhy: problematika venkova, sociální politika 

ve vztahu k rodině, problematika pionýrské organizace atd. Dále se učitelé měli vzdělávat 

v otázkách pedagogických a psychologických. Měli získávat ale i zkušenosti z předškolní 

a speciální pedagogiky. Proto učitelé navštěvovali různé stáže právě v mateřských školách 

a ve speciálně pedagogických zařízeních. Učitelé měli dále studovat a prohlubovat své 

znalosti studiem didaktiky mateřského jazyka, matematiky atd. 

Učitelé byli také kontrolováni, jak dané studium zvládají, zejména při průběhu 

konzultací. Udělovaly se ale také zápočty za účast na soustředěních. Získání zápočtu bylo 

podmíněné předložením dokumentů o pedagogické činnosti učitele. Příkladem může být 

vlastní příprava na vyučování a plány výchovné činnosti. Učitelé měli sepsat také 

písemnou závěrečnou práci, která sloužila právě ke kontrole jejich postgraduálního studia. 

Cílem této práce bylo ukázat, že učitel je schopen aplikovat teoretické poznatky do praxe. 

Tato práce měla obsahovat přibližně 20 až 40 stran. Postgraduální studium učitelé 

ukončovali závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Závěrečná zkouška se skládala 

z ústní zkoušky a z hodnocení již zmíněné závěrečné práce.193 

III. stupeň zahrnoval specializační postgraduální studium učitelů prvního stupně 

základní školy. Navazovalo na postgraduální studium. Cílem tohoto studia bylo uskutečnit 

další ideově politický rozvoj učitele. Měl prohlubovat své odborné znalosti a vzdělání.194 

Kořínek (1981, s. 73-76) uvádí následující příklady specializačního postgraduálního studia 

učitelů prvního stupně základní školy: „Studium pro učitele cvičných škol při 
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pedagogických fakultách a pro uvádějící učitele, studium pro učitele specializovaných tříd 

dětí s poruchami čtení, studium pro učitele pokusných škol, specializační postgraduální 

studium instruktorů pro didaktickou techniku, specializační postgraduální studium pro 

učitele zvláštní tělesné výchovy.“ 

Učitelé se za komunistické éry také museli zúčastňovat různých školení, hlavně 

těch ideově politických. Díky prostudování věstníků ministerstva školství, uvádím 

následující příklady. 

V roce 1972/1973 se uváděla důležitost cílevědomého zvyšování ideově politické 

úrovně všech učitelů. Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České 

socialistické republiky (roč. 28, 1972, seš. 8, s. 129) uvádí: „Vysoké politické a morální 

kvality učitelů a ostatních výchovných pracovníků se musí stát zárukou, že naše mladá 

generace bude připravena pro život v souladu s programem socialistického rozvoje, 

v duchu marxisticko-leninského světového názoru, socialistické etiky, socialistického 

vlastenectví a proletářského internacionalismu.“ 

Aby učitelé mohli marxisticko-leninsky působit ve své školské praxi, bylo důležité 

jejich ideově politické vzdělávání. Učitelé ve školním roce 1972/1973 měli stanoveny 

ministerstvem školství určité zásady. Nejen učitelé, ale i ostatní školští pracovníci škol 

I. a II. cyklu - členové KSČ, se zařazovali do stranického vzdělávání. Tam měli být 

zařazeni ředitelé škol, jejich zástupci, ale i někteří učitelé, kteří nebyli členy KSČ. O výběr 

těchto učitelů se na doporučení ředitele školy měly postarat odbory školství národních 

výborů. Všichni ostatní učitelé, kteří nespadali do stranického vzdělávání, se museli 

zúčastnit vzdělávání ideově politického, které měla na starost školská správa.195 

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky 

(1972, roč. 28, č. 8) zmiňuje i obsahová zaměření ideově politických školení. Uvádím 

následující příklady: „50 let SSSR a význam jeho zkušeností pro budování socialismu 

v Československu; Historický odkaz únorového vítězství pracujícího lidu v r. 1948; 

Současná etapa třídního zápasu mezi silami socialismu a imperialismu.“ 

Ideově politické vzdělávání ve školním roce 1972/1973 mělo probíhat od října do 

května. Učitelé museli studovat doporučenou literaturu a účastnit se 6-8 seminářů. Ideově 

politického vzdělávání se pak neúčastnili učitelé, kteří dálkově nebo postgraduálně 

studovali. 

                                                 
195 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 8, 

s.130 
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Za organizaci zmíněného vzdělávání odpovídali ředitelé škol, odbory školství ONV 

a KNV. Vzdělávání vedli školení lektoři, které zajišťovaly odbory školství ve spolupráci 

s OV KSČ prostřednictvím okresních pedagogických středisek a krajských pedagogických 

ústavů ve spolupráci s řediteli škol. Lektoři byli vybíráni především z učitelů občanské 

nauky.196 

Tato ideově politická školení byla také hodnocena. Ředitelé škol a lektoři měli 

hodnotit studium učitele během celého roku. Hlavně měli sledovat propojení teoretických 

poznatků s praxí. Učitelé měli během studia vypracovat seminární práci o 5-8 stranách. 

Téma práce zadával ředitel školy. Celoroční ideově politické studium učitele měla také na 

závěr roku zhodnotit pětičlenná komise sestavena ředitelem školy.197 

Ve školním roce 1973/1974 bylo též důležité zvyšovat učitelovu úroveň ideově 

politickou, odbornou a pedagogickou. V tomto roce bylo zmíněno, že úroveň ideově 

politického školení se zvyšuje a má pozitivní výsledky. Ideově politické vzdělání pomohlo 

učitelům prohloubit znalosti marxismu-leninismu a zvýšilo zájem o problémy politiky 

KSČ. Tyto poznatky pak učitelé uplatňovali ve výchově a vzdělávání svých žáků.198 

Témata školení v roce 1973/1974 byla například tato: „Socialistická výchova mladého 

pokolení a jeho příprava pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti; Cesty 

a výsledky socialistické ekonomické integrace; Upřesňování leninského charakteru strany 

v současném budování socialistického školství...“ Věstník Ministerstva školství 

a Ministerstva kultury České socialistické republiky (roč. 29, 1973, seš. 8, s. 149). 

Ideově politické školení ve školním roce 1974/1975 zdůrazňovalo studium 

teoretických otázek, marxisticko-leninskou filosofii a vědecký komunismus. Byly 

probírány aktuální otázky socialistické společnosti věnované 30. výročí osvobození 

Československa Sovětskou armádou. Témata školení například byla: „Revoluční odkaz 

národně osvobozeneckého boje a jeho realizace v současné politice KSČ; Rozhodující 

úloha SSSR při porážce fašismu a v poválečném zápase o mír a bezpečnost 

národů.“ Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické 

republiky (roč. 30, 1979, č. 9, s. 140)  

                                                 
196 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 8, 

s.130 
197 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 8, 

s.131 
198 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 29, 1973, seš. 8, s. 

149 
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Dále učitelé a ostatní školští pracovníci museli studovat díla marxisticko-leninské 

pedagogické teorie a školské politiky KSČ. Nedílnou součástí jejich studia byly i statě 

nejvýznamnějších představitelů socialistické pedagogiky.199 

Ideově politické vzdělávání se prokázalo jako účinný prostředek zvyšování ideově 

politické úrovně pedagogických pracovníků. Věstník Ministerstva školství a Ministerstva 

kultury České socialistické republiky (roč. 31, 1975, seš. 7, s. 116) uvádí: „Ideově politické 

vzdělávání vede učitele ke konkrétnější formulaci a realizaci výchovných cílů 

v jednotlivých vyučovacích předmětech, k lepšímu využití učební látky ve světonázorové, 

vlastenecké a internacionální výchově.“ 

I v padesátých letech se myslelo na ideově politickou vzdělanost učitele, ale 

nekonala se ještě ideově politická školení. Úkolem učitelů bylo vychovávat všestranně 

vzdělaného žáka, který jedná podle socialistické morálky. K tomu bylo potřeba 

zodpovědného socialistického učitele. Věstník Ministerstva školství (roč. 10, 1954, seš. 27, 

s. 281) přesněji uvádí: „Učinit opatření k rozvinutí ideologické práce v učitelstvu 

soustavným studiem díla klasiků vědeckého socialismu a osvojováním si jejich politického 

a významu pro výchovu nového člověka.“ 

Dále Věstníky ministerstva školství z padesátých let uvádějí také potřebné 

individuální studium učitelů. Individuální studium mělo býti dobrovolné a ředitelé škol 

měli učitele přesvědčovat o důležitosti studia. Ředitel měl dále sestavit seznamy 

dobrovolníků a zaslat je referátům školství okresních národních výborů. Následně měly 

probíhat okresní aktivy, kde okresní školní inspektor měl seznámit přihlášené učitele 

s plánem a formami práce. Z přihlášených učitelů se měly vytvořit 5 - 15členné skupiny 

podle škol. Každá skupina si měla zvolit svého vedoucího, který musel být politicky 

i odborně vzdělán. Členové skupin měli studovat samostatně a během individuálního studia 

mohli probíhat konzultace s vedoucím skupiny. Oporou účastníků individuálního studia 

měly být Učitelské noviny, které měly obsahovat důležité ideologické články a mohly 

odpovídat na dotazy účastníků. Individuální studium se skládalo ze tří oblastí. Každá část 

měla být zakončena rozpravou, kdy se prodiskutovala prostudovaná látka. Vedoucí skupiny 

dal členům kontrolní otázku, na kterou měli odpovědět krátkou písemnou prací.200  

                                                 
199 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 30, 1974, seš. 10, 

s.141 
200 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 9, 1953, seš. 1, s. 3 
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Roku 1954/1955 uvádí Věstník Ministerstva školství (roč. 10, 1954, seš. 29, s. 313) 

účel individuálního studia: „Pro stálé zlepšování vyučovací a výchovné práce škol je nutno 

zabezpečit soustavné zvyšování znalostí učitelů a školských pracovníků v marxismu-

leninismu, socialistické pedagogice a v jednotlivých učebních předmětech. Studium těchto 

oborů je základní formou dalšího soustavného vzdělávání učitelů. Má přispět k tomu, aby 

politická, pedagogická a odborná příprava učitelů byly stále na výši současné vědy a aby 

učitelé v praxi lépe využívali nejlepších výchovných a vyučovacích zkušeností naší 

a sovětské pedagogiky.“ 

Dále se učitelé měli vzdělávat i formou pedagogických čtení. Měla se pořádat 

z důvodu zdokonalování a prohlubování znalostí v oboru pedagogických 

a psychologických věd a z důvodu vylepšování práce po stránce odborné a metodické. 

Učitelé při pedagogických čteních na veřejných shromážděních školských pracovníků měli 

sdělovat své zkušenosti a výsledky studia teorie pedagogiky. Věstník Ministerstva školství 

(roč. 10, 1954, seš. 18, s. 167) uvádí: „Pedagogická čtení pomáhají školským 

pracovníkům, jednotlivcům i kolektivům, aby hluboce promýšleli a studovali otázky 

pedagogické teorie a praxe, zvyšovali úroveň své výchovné a vyučovací činnosti, 

dosahovali skutečné odbornosti, vědeckosti a pedagogického mistrovství ve svém 

působení.“ 

Pedagogická čtení se měla konat každý rok v podzimním období. Témata pro 

vypracování referátů k pedagogickým čtením mělo vydat ministerstvo školství ve 

spolupráci s pedagogickými institucemi. A tyto referáty pro pedagogická čtení 

vypracovávali jednotliví učitelé nebo i učitelské kolektivy. Referáty, které byly 

vypracované k pedagogickým čtením, se musely předložit školským odborům rad 

krajských národních výborů. Tyto rady ve spolupráci s pedagogickými sbory zřídily 

posuzovací komisi. Tato komise měla pro každou práci zvolit dva recenzenty, kteří 

doporučili to, zda měla být práce veřejně čtena.201 

Věstník Ministerstva školství a kultury (roč. 12, 1956, seš. 18, s. 165) zmiňuje 

témata pedagogických čtení. Uvádím následující příklady: „Jak chápu a uskutečňuji 

kulturně výchovné poslání školy (učitele) na vesnici. Jak vedu žáky k vědeckému světovému 

názoru (např. v biologii). Jak uplatňuji zásadu výchovného vyučování ve své praxi.“  

                                                 
201 Věstník Ministerstva školství, roč. 10, 1954, seš. 29, s. 313 
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Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky 

(roč. 28, 1972, seš. 8, s. 127) uvádí poslání pedagogických čtení: „Posláním 

pedagogických čtení je rozvíjet socialistický vztah k práci, pracovní iniciativu 

a pedagogickou tvořivost učitelů a výchovných pracovníků.“ 

Za pedagogická čtení se považovaly práce v rozsahu 30-50 stran. Ke zpracování 

pedagogického čtení se mohli přihlásit všichni učitelé a ředitelé, zástupci ředitelů škol, ale 

také pracovníci Socialistického svazu mládeže. Autoři pedagogických čtení se měli zaměřit 

na řešení závažných otázek výchovy dětí a mládeže. Téma pedagogického čtení volil autor 

podle svého odborného zaměření a z hlediska potřeb školy, na které působil.202 

3.4 Pracovní řád učitele 

Pracovní řády učitelům ukazovaly jejich práva a povinnosti. V této kapitole sepíši 

příklady těchto práv a povinností. 

3.4.1 Pracovní řád učitele 1957 

Škola byla chápána jako místo, kde se měli mladí žáci připravovat na život 

v socialistické společnosti. Proto bylo důležité, aby učitelé plnili tuto cílevědomou 

přípravu a stali se úspěšnými vzdělavateli a vychovateli mladé generace socialismu. Na 

učitelské povolání bylo nahlíženo jako na poslání, které mělo být odpovědné a čestné. Aby 

učitel toto poslání mohl naplňovat, bylo důležité připravit mu příznivé pracovní podmínky. 

Proto byl sestaven pracovní řád, který učitelům představoval jejich práva a povinnosti 

stanovené v zákonech, ve vládních nařízeních a v jiných právních předpisech.203 

Pracovní řád měl učitelům ukazovat jejich práva a povinnosti. Na školách musel 

být v té době neustále upevňován socialistický vztah k práci. Toho mělo být dosahováno 

výchovnou a vzdělávací činností učitele. Učitel měl zkrátka žáka socialisticky vychovávat. 

Dále se pracovní řád snažil o zvýšení významu učitelského povolání a chtěl také zvýšit 

osobní odpovědnost učitelů, aby se na školách upevnila pracovní morálka a kázeň.204 

Učiteli měl být vyplácen měsíční příjem za podmínek a v takové výši, jakou 

ustanovil platový řád učitele. Dále se v kapitole o pracovních příjmech a rodinných 

přídavcích mluví právě i o rodinném přídavku, který dostával učitel na každé nezaopatřené 

                                                 
202 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 28, 1972, seš. 8, s. 

127 
203 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 102 
204 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 103 
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dítě a který stanovil zákon č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Učitelům 

se také měla poskytovat preventivní a léčebná péče a měli i vědět, že budou zaopatřeni při 

neschopnosti a ve stáří. 

Učitel měl své svěřené žáky vychovávat. Musel pracovat s co největším úsilím, aby 

všestranně rozvíjel mládež a aby se tak mládež stávala uvědomělými občany lidově 

demokratického státu, zastánci socialismu a pracujícího lidu. Učitel měl také za úkol vést 

své žáky k volbě povolání z hlediska jejich sklonů a nadání, ale také podle potřeb 

národního hospodářství. Při samotném vyučování měl učitel postupovat přesně podle 

stanovených osnov a musel pracovat pouze se schválenými učebnicemi. Zároveň nesměl 

od žáků neschválené učebnice nebo učební pomůcky vyžadovat. Na toto vyučování se 

učitel pečlivě a zodpovědně připravoval a tuto přípravu a postup práce si musel 

zaznamenávat. Učitel měl pečovat o školní pomůcky, o knihovnu, dílny, laboratoře. Pokud 

byl někdo z učitelského sboru nepřítomen, učitelé se na příkaz ředitele navzájem 

zastupovali.205 

Učitel měl o žáky i pečovat, a to zejména sledovat jejich zdravotní stav. Dále měl 

dohlížet na dodržování pravidel, které stanovil okresní hygienik spolu s ředitelem školy. 

Učitelova péče o žáka spočívala i v tom, že žáka vedl k osobní hygieně, dohlížel na 

upravený žákův zevnějšek a vedl je ke správným návykům kulturního života, vedl je ale 

také k pravidlům bezpečnosti práce. Za bezpečnost žáků během vyučování a v době dozoru 

byl učitel samozřejmě osobně zodpovědný. Zároveň nesměl žáky tělesně trestat a používat 

nepedagogické tresty.206 

Učitel měl s rodiči budovat dobré vztahy postavené na vzájemné důvěře a měl dbát 

na šíření pedagogických znalostí mezi rodiči na třídních schůzkách a besedách pořádaných 

Sdružením rodičů a přátel školy.207 

Věstník Ministerstva školství a kultury (roč. 13, 1957, seš. 9, s. 103) dále uvádí: 

„Učitel má přispívat ke kulturnímu rozvoji státu, působit k zvýšení politického uvědomění 

lidu a pomáhat při zavádění socialistických forem práce, zejména na vesnici. Učitel se má 

aktivně podílet na veřejné, kulturní a osvětové práci dobrovolných organizací, která s jeho 

posláním přímo a úzce souvisí. Má využívat všech svých schopností a možností pro 

zvyšování kulturní úrovně našeho lidu a při plnění úkolů ve výstavbě socialismu; na 

venkově svou kulturně politickou činností má přispívat k přeměně naší vesnice ve vesnici 

                                                 
205 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 103 
206 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 103 
207 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 104 
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socialistickou.“ 

Učitel měl též za úkol prohlubovat a dále rozšiřovat svoje pedagogické, odborné 

a politické znalosti a vzdělání. Účastnil se práce pedagogické rady a podílel se na zvýšení 

pedagogické úrovně školy.208 

Ohledně bydliště učitele byla také stanovena pravidla. Učitel musel volit místo 

svého bydliště tak, aby mohl plnit své pracovní povinnosti. Měl tedy bydlet v místě školy. 

Mezi učiteli ale existovaly také výjimky, které povoloval osobní úřad.209 

Učitelé mohli být za mimořádné zásluhy při budování socialistické školy 

vyznamenáni čestnými uznáními pro učitele. Věstník Ministerstva školství a kultury (roč. 

13, 1957, seš. 9, s. 105) uvádí následující ocenění: 

„a) vyznamenáním „Medaile Jana Amose Komenského“, propůjčeným presidentem 

republiky na návrh vlády, 

b) veřejným uznáním uděleným vládou 

c) čestným titulem „Zasloužilý učitel“, uděleným vládou na návrh ministra školství 

a kultury i popř. ministra zdravotnictví nebo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě 

s ministrem školství a kultury, 

d) čestným titulem „Vzorný učitel“, uděleným ministrem školství a kultury (popř. 

ministrem zdravotnictví nebo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě s ministrem 

školství a kultury).“ 

Za tato ocenění a další významné pracovní zásluhy mohl ředitel školy učiteli udělit 

zvláštní odměny. 

Učitel ve škole musel plnit své vyučovací povinnosti. Věstník Ministerstva školství 

a kultury (roč. 13, 1957, seš. 9, s. 108) je konkrétně uvádí: „Pracemi uvedenými v odstavci 

1 se rozumí příprava na vyučování, oprava písemných i grafických prací žáků, dozor na 

žáky, zastupování přechodně nepřítomného učitele, spolupráce s učiteli vyučujícími ve 

třídě, s organizačními složkami Československého svazu mládeže, s rodiči a s ostatní 

veřejností k zabezpečování jednoty výchovného působení, péče o školní pomůcky, o školní 

knihovny, dílny, laboratoře a cvičené objekty, účast na poradách svolávaných ředitelem 

školy nebo jinými orgány školské správy, na schůzích sdružení rodičů a přátel školy a podle 

potřeby i pomoc řediteli v administrativních pracích.“  

                                                 
208 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 104 
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Při nástupu do práce měl učitel složit služební slib. Tento slib uvádí Věstník 

Ministerstva školství a kultury (roč. 13, 1957, seš. 9, str. 110): „Slibuji na svou čest 

a svědomí, že budu věren Československé republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, 

jejímu presidentu a její vládě, že budu zachovávat zákony a nařízení Československé 

republiky, že budu své povinnosti plnit pilně, svědomitě a nestranně, zejména že budu 

poslušen příkazů vedoucích, že budu přísně zachovávat mlčenlivost v úředních věcech a že 

při veškerém svém jednání budu mít na zřeteli jen zájmy, služby a prospěch republiky 

a jejího lidu.“ 

Slib se skládal tím způsobem, že slibující opakoval předčítané části slibu a podával 

ruku tomu, kdo slib přijímal. Po slovním složení slibu podepsal slibující písemný slib, 

který obsahoval i datum, kdy byl slib skládán. Slib učitelů přijímal ředitel školy. Slib se již 

neopakoval, když se měnilo místo působiště.210 

Učitelé byli hodnoceni. Jejich práce ve škole a mimo školu byla hodnocena nejen 

ředitelem školy, ale také školními inspektory. Každý druhý rok měl ředitel vypracovat 

kvalifikační popis o každém učiteli, a to po dohodě se školním inspektorem a s orgánem 

odborového svazu. Následně měl za úkol výsledky hodnocení projednat s každým 

učitelem. Pokud učitel nesouhlasil s hodnocením, mohl požádat osobní úřad o jeho 

přezkoušení.211 

Učitel při nástupu do školy, do pracovního poměru, vyplnil dvojmo osobní výkaz, 

který si převzal ředitel školy. Jeden osobní výkaz poslal ředitel osobnímu úřadu a druhý 

výkaz ponechal ve škole. Ředitel školy měl dbát na doplňování osobních výkazů všech 

svých učitelů. Pokud odešel učitel na jinou školu, jeho osobní výkaz se na danou školu 

odeslal. Učitelovy osobní spisy zakládal osobní úřad. Osobní úřad daného obvodu si vedl 

o učitelích jednotnou evidenci.212 

3.4.2 Pracovní řád učitele 1971 

Pracovní řád pro učitele, který byl vydán roku 1971, stanovoval, že předpokladem 

úspěšného plnění úkolů škol měla být dobrá politickoodborná úroveň pracovníků školy, 

dále socialistická pracovní kázeň a také uvědomělý přístup k práci. Proto se ustanovily 

povinnosti pracovníků, které měly být naplňovány.213 

                                                 
210 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 110 
211 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 110 
212 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 13, 1957, seš. 9, s. 112 
213 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 27, 1971, seš. 8, s. 

114 



87 

 

Učitelé tedy měli být politicky a odborně školeni a měli dosahovat těchto 

politickoodborných znalostí. Dále se měli učitelé při práci řídit platnými předpisy, měli 

pracovat svědomitě a zodpovědně, mimo jiné museli dodržovat zásady soudružské 

spolupráce. Další povinností bylo plně využívat pracovní doby a samozřejmě i dodržovat 

pracovní kázeň. Učitelé dodržovali předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

a měli dále střežit a ochraňovat státní a služební tajemství, které mělo býti uchováno 

v tajnosti. I po skončení pracovního poměru museli zachovat mlčenlivost.214 

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky 

(roč. 27, 1971, seš. 8, s. 114) uvádí další pro toto období charakteristickou povinnost: 

„Výchovní pracovníci jsou dále povinni zejména vychovávat a vyučovat žáky (učně) 

v duchu marxisticko-leninského světového názoru, rozvíjet jejich duševní i fyzické 

schopnosti tak, aby vyspěli v uvědomělé a aktivní občany socialistické vlasti prodchnuté 

ideami socialistického vlastenectví a internacionalismu; při této činnosti vycházet 

z nejnovějších poznatků vědy a pokrokové kulturní tradice a zodpovídat za ideovou úroveň 

práce.“ 

Dále učitelé museli důsledně dodržovat učební plány a učební osnovy. Museli znát 

pedagogickoorganizační a hygienické předpisy, které podporovaly bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Povinností učitele bylo i další vzdělání. Učitelé se měli vzdělávat buď 

samostudiem nebo měli být aktivní v organizovaných formách dalšího vzdělávání. Pokud 

bylo potřeba, měli se o vedlejších prázdninách účastnit konzultací nebo různých 

pedagogických soustředění. 

Učitelé byli povinni usilovat o dobré vztahy s rodiči a o dobrý poměr školy 

s veřejností. Měli být osobním životem, svým jednáním a vystupováním příkladem 

ve škole i na veřejnosti. Bylo také důležité, aby se učitel zapojil do mimoškolní výchovné 

práce se žáky, a též se měl zapojit do kulturně politického života.215 

Po podepsání pracovní smlouvy měl učitel složit následující slib, který uvádí 

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky (roč. 27, 

1971, seš. 8, s. 114-115): „Slibuji, že budu vždy pracovat v zájmu dělnické třídy 

a uskutečňovat politiku Komunistické strany Československa. Budu věrný Československé 

socialistické republice a budu obhajovat a upevňovat její socialistické zřízení. 

                                                 
214 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 27, 1971, seš. 8, s. 
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Slibuji, že budu zachovávat ústavu Československé socialistické republiky i ostatní 

zákony a právní předpisy, budu svědomitě plnit své povinnosti a pokyny vedoucích 

pracovníků a zachovávat mlčenlivost v pracovních věcech. 

Budu podle zásad komunistické výchovy pěstovat v žácích (učních) lásku 

k socialistické vlasti. Povedu je k úctě k dělnické třídě a Komunistické straně 

Československa. Budu je vychovávat v duchu marx-leninského světového názoru. Zavazuji 

se rozvíjet u mládeže internacionální cítění a prohlubovat přátelství se socialistickými 

zeměmi, zejména se Sovětským svazem. 

Jsem si vědom(a) toho, že svým osobním životem, postoji a jednáním, účastí ve 

veřejném životě a vystupováním podstatně ovlivňuji jako socialistický(á) učitel(ka), 

[vychovatel(ka), mistr odborného výcviku] chování a jednání žáků (učňů) i nejbližší 

veřejnost. 

Při veškerém svém jednání budu mít na zřeteli prospěch Československé 

socialistické republiky a jejího lidu. 

Jsem si vědom(a) důsledků, které by pro mě vyplynuly z neplnění slibu.“ 

Slib výchovných pracovníků přijímal vedoucí organizace, ale protože tento slib byl 

považován za významný akt, mohli národní výbory pověřit přijetím slibu předsedy 

národních výborů nebo i předsedy školských komisí. 

Slib se skládal tak, že po přečtení slibu měl pracovník, který slib skládal, tento slib 

potvrdit slovem „Slibuji“ a podat ruku tomu, kdo slib přijímal. Po slovním složení slibu 

měl pracovník podepsat písemné znění slibu. A ten se měl založit do osobního spisu 

pracovníka. Při změně pracoviště se slib již neopakoval.216 

Učitelé museli být také hodnoceni. Pracovníky podle kvality a výsledků práce, ale 

také podle politické angažovanosti, dalšího vzdělávání a podle charakterových a osobních 

vlastností, hodnotil ředitel školy nebo jeho zástupce. Ředitel byl též hodnocen, a to 

nadřízeným orgánem. Hodnocení probíhalo jednou za dva roky. Hodnocení pracovníků 

mělo vždy probíhat za účasti zástupce odborové organizace. Ředitel měl s hodnocením 

učitele obeznámit a mělo být založeno do osobní složky spisu pracovníka.217  

                                                 
216 Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 27, 1971, seš. 8, s. 
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Ředitel školy měl tedy o každém učiteli zaveden osobní spis a vedl si tak evidenci 

pracovníků. Při nástupu do práce měl pracovník vyplnit dvojmo osobní výkaz a musel ho 

odevzdat řediteli. Jeden osobní výkaz si ředitel ponechal a druhý zaslal vedoucí organizaci. 

Ředitel měl dále dohlížet na to, aby osobní výkazy byly doplňovány.218 

Učitelé mohli být také za svou mimořádnou práci a pracovní nadšení oceněni řády 

nebo vyznamenáními. Příklady uvádí Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury 

České socialistické republiky (roč. 27, 1971, seš. 8, s. 121): „Řád Klementa Gottwalda za 

budování socialistické vlasti, Řád republiky, Řád práce, vyznamenání Za zásluhy 

o výstavbu a vyznamenání Za vynikající práci.“ 

Ředitel byl povinen všechny učitele důkladně seznámit s pracovním řádem a dále 

měl být tento pracovní řád umístěn na přístupném místě.219 

3.4.3 Pracovní řád 1985 

I pracovní řád z roku 1985 byl závazný pro všechny pedagogické pracovníky škol 

a školských zařízení. 

Tento pracovní řád zaváděl stejný pracovní slib učitele jako tomu bylo v roce 1971. 

Slib se také přijímal a skládal stejným způsobem. Jeho písemná podoba s podpisem 

pracovníka byla uložena do osobní složky spisu učitele.220 

Povinností učitele bylo zejména pracovat svědomitě podle svých sil, znalostí 

a schopností. Učitel měl též dodržovat zásady soudružské spolupráce. Musel včas 

a kvalitně plnit úkoly a pokyny ředitele. Úkolem učitele bylo i zvyšovat svou politickou 

a odbornou úroveň pomocí různých školení. Musel také dodržovat pracovní řád a předpisy. 

Musel respektovat a dodržovat pokyny, které zajišťovali bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, ale také při výchově a vyučování. Učitel měl střežit a ochraňovat majetek 

v socialistickém vlastnictví před poškozením nebo ztrátou. Dále měl udržovat státní, 

hospodářské a služební tajemství, na to musel dbát i po skončení pracovního poměru. 

Učitel byl povinen hlásit i změny v osobních poměrech. Údaje se týkali například sňatku, 

rozvodu, narození nebo úmrtí člena rodiny, změna bydliště atd.221 

                                                 
218 Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 27, 1971, seš. 8, s. 
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Učitel musel žáky vychovávat a vzdělávat v duchu marxisticko-leninského 

světového názoru. Měl žáka podporovat, aby z něho vyrostl uvědomělý občan socialistické 

vlasti. Učitel měl dbát na důsledné dodržování učebních plánů a učebních osnov. Dále bylo 

po učiteli vyžadováno, aby se vzdělával buď v samostatném studiu nebo účastí na různých 

školení. Podle potřeby dále také byli učitelé povinni zúčastnit se v době vedlejších 

prázdnin určitých soustředění nebo konzultací. Učitel měl usilovat o dobré vztahy s rodiči 

a měl dbát na pozitivní vztah veřejnosti ke škole. Učitelé svým chováním a jednáním měli 

poskytovat žákům správnou výchovu a měli se podle potřeb zapojovat do veřejného 

života.222 

Učitel byl také ten, který měl u žáků podporovat mimoškolní činnosti, zvláště 

v Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže, sledovat jejich chování a život 

i mimo školu. Své žáky měl učitel podporovat v hygienických zásadách a zásadách 

bezpečné práce, měl se starat o péči o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství. Vykonával 

i dozor nad žáky podle pokynů ředitele. Učitel musel spolupracovat s rodiči žáků a se 

Sdružením rodičů a přátel školy. Spolupracovat ale také musel s ostatními pracovníky 

školy.223 

Učitelé v daném období byli opět hodnoceni. Hodnocení pracovníků prováděl 

ředitel školy pověřený organizací. Při hodnocení učitelů měl ředitel vycházet z výsledků 

činnosti pracovníků, dále z plnění jejich povinností, které jim určoval pracovní řád. Ředitel 

byl povinen přihlížet k tomu, jak učitelé jdou svým chováním a vystupováním žákům 

a veřejnosti příkladem občana socialistické společnosti. Dále ředitel hodnotil ideologickou 

vyspělost učitele a další politické a odborné vzdělávání.224 

Pracovní řády tedy učitele seznamovaly s jejich právy a povinnostmi. Učitelé 

museli skládat služební slib. Sliby vydané roku 1971 a 1985 byly totožné a zaměřovaly 

se více na socialistické zřízení než služební slib z roku 1957. Dále všechny pracovní řády 

vyžadovaly po učitelích výchovnou zodpovědnost v duchu socialismu. Učitelé své žáky 

měli vychovávat v občany socialistického státu a sami museli mít socialistický vztah 

k práci. Dále řády uváděly nutnost dalšího učitelského vzdělání, a to jak politického, 

odborného, tak i ideového. Řády kladly důraz i na pozitivní vztahy učitelů s rodiči a s 
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veřejností. Učitelé dále museli dodržovat učební plány a osnovy, museli dbát na správnou 

hygienu a pravidla bezpečnosti práce. Řády uváděly i povinnost hodnocení učitelů, toto 

hodnocení bylo ukládáno do jejich osobních výkazů. 

3.5 Školní dozor 

Školní dozor nad školami náležel krajskému a okresnímu národnímu výboru. Tuto 

práci vykonávali jejich odborní zaměstnanci, které dozorem nad školami pověřilo 

ministerstvo školství, věd a umění, jemuž náležel vrchní dozor nad školami.225 

Hlavním úkolem školního dozoru bylo zdokonalení a vylepšení školství, aby 

povzbuzoval učitele k tvořivému přístupu k výchově a k vzdělávání v duchu lidové 

demokracie a ve jménu socialismu. 

Školní dozor vykonávali školní inspektoři. Byli podporováni odbornými poradci, 

kteří inspektorům poskytovali odborné poradenství. V okrese činnost školního dozoru 

vykonával okresní školní inspektor, který byl pro tuto funkci pověřen ministerstvem 

školství, věd a umění. Tuto práci vykonával jako pověřený pracovník národního výboru, 

jehož byl odborným zaměstnancem.226 

Existovali i krajští školští inspektoři, kteří pro svoji funkci byli pověřeni 

ministerstvem školství, věd a umění na návrh krajského národního výboru. Dohlíželi na 

práci okresních školních inspektorů, ale zároveň také vykonávali dozor nad školami, které 

jim byly svěřené.227 

Školní dozor se podílel na realizaci přestavby školství. Věstník Ministerstva 

školství a kultury (roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 334) uvádí: „V duchu zásad socialistické 

kontroly se v něm spojuje prověřování stavu výchovné vzdělávací práce v nedílný celek 

s dovednou instruktáží a pomocí poskytovanou pracovníkům škol, odborných učilišť 

a výchovných zařízení.“ 

Školní dozor, který byl prostředníkem odboru školství a kultury, udržoval styk se 

školami a vedl ředitele i učitele k chápání a uskutečňování rozhodnutí, které vydala strana 

a vláda. Dále kontroloval důsledné plnění zásad socialistické pedagogiky a školní hygieny. 

Školní dozor prověřoval také úroveň a vzdělávací práci pracovníků školy. A zároveň jim 

poskytoval pomoc při zjištění určitých nedostatků na škole a rady ke zlepšení práce 
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a zvýšení úrovně školy. Podporoval také školní pracovníky v tvůrčím učení a plnění 

povinností a podporoval je i v dalším politickém a odborném vzdělávání a podílení se na 

veřejné činnosti. Školní dozor se snažil o to, aby všechny školy dosáhly výsledku 

nejlepších škol. Tím chtěl vyrovnat rozdíly mezi okresy a kraji.228 

Školní dozor byl všeobecný a odborný. Všeobecný dozor hodnotil výchovně 

vzdělávací práci školy. Zaměřoval se na to, jak učitelé uplatňovali zásady socialistické 

výchovy při vyučování i při péči o žáky v době mimo vyučování. Dále zkoumal 

i používání nových forem a metod výuky a také to, jak se učitelé podíleli na veřejném 

životě.229 Věstník Ministerstva školství a kultury (roč. 27, 1961, seš. 29-30, s. 334) dále 

jako povinnost všeobecného školního dozoru uvádí: „Dále prověřováním celkového 

prospěchu a chování žactva, jeho účasti na obecně prospěšné práci a na zájmové činnosti, 

sledováním činnosti sdružení rodičů a přátel školy, pionýrské skupiny a organizace ČSM 

na škole a činnosti místního poradního sboru, sledováním spolupráce školy se závody a se 

společenskými organizacemi, zajišťováním materiálních podmínek pro práci škol 

a sledováním plnění zvláštních úkolů.“ 

Školní všeobecný dozor hodnotil především úroveň školy a také to, jak ředitel školy 

pečoval o ideové, odborné a pedagogické vzdělání učitelů. Hodnotil i hospodárný provoz 

školy a úsilí o spojení školy s veřejným životem. 

Školní dozor odborný měl za úkol zjišťovat a hodnotit ideovou, odbornou 

a metodickou úroveň školy, dále i výsledky výchovně vzdělávací práce v učebních 

předmětech. 

Všeobecný a odborný dozor pracoval společně a vzájemně se doplňovaly tak, aby 

byl jasný stálý a všestranný přehled o úrovni a výsledcích práce škol a aby školní dozor 

mohl pomáhat ředitelům a učitelům škol neustále zlepšovat jejich práci.230 

Pro výkon školního dozoru se ustavovali školní inspektoři. Existovali i odborní 

poradci, kteří pomáhali školním inspektorům při odborných dohledech, dozorech nad 

školami. Členové poradenských aktivů hospitovali na školách, tím docházeli k určitým 

zjištěním, na jejichž základě doporučovali školám opatření ke zvýšení úrovně práce těchto 

škol. Dále odborní poradci informovali o svých zjištěních, které získali během hospitací, 

školní inspektory.  

                                                 
228 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 334 
229 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 334 
230 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 335 
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Zmíněné odborné poradce jmenovali vedoucí odboru školství a kultury na návrh 

školních inspektorů. Odborní poradci se vybírali z řad učitelů. Musela býti brána v potaz 

vysoká ideová, pedagogická a odborná úroveň učitele. Přihlížet se mělo i k ostatním 

osobním předpokladům pro poskytování pomoci školnímu dozoru. Z jedné školy mohli 

práci odborného poradce vykonávat nejvýše dva učitelé. Ředitelé škol k tomuto pověření 

byli vybíráni zcela výjimečně, protože měli na starost jiné úkoly.231 

Aktivy odborných pracovníků byly vedeny školními inspektory a pracovaly podle 

plánu, který schválil odbor školství a kultury. Tento plán sestavoval příslušný školní 

inspektor podle potřeby ministerstva školství a kultury. Odborní pracovníci byli pro tuto 

funkci podle potřeby uvolňováni ze zaměstnání. Úkoly v zaměstnání měly býti přiměřené 

tak, aby mohli učitelé vykonávat funkci odborného poradce.232 

Okresní národní výbory prostřednictvím svých odborů školství a kultury 

vykonávaly všeobecný dozor na všechny školy ve svých regionech pomocí okresních 

školních inspektorů. Kromě všeobecného dozoru vykonávaly i dozor odborný pomocí 

stálých aktivů odborných poradců. Tento odborný dozor uskutečňovaly v mateřských 

školách, na základních devítiletých školách a v mimoškolních výchovných zařízení. 

V každém okrese měl být zpravidla jeden inspektor pro školy, pro předškolní 

výchovu a pro dětské domovy. Dále jeden až dva inspektoři pro základní devítileté školy, 

pro střední všeobecně vzdělávací školy, pro zařízení pro mládež, která vyžadovala zvláštní 

péči, ale i pro lidové školy umění a pro domy pionýrů a mládeže. V okrese také měli být až 

dva inspektoři pro školy učňovské a odborná učiliště, pro střední odborné školy. 

Pro odborný dozor v okrese byly vytvářeny aktivy odborných poradců, které 

vznikaly pro mateřské školy, pro první až pátý ročník základní devítileté školy a pro 

vyučovací předměty na základních devítiletých školách a pro učňovské školy a odborná 

učiliště.233 

Existovaly též národní výbory krajské, které prostřednictvím svých odborů školství 

a kultury a prostřednictvím krajských školních inspektorů kontrolovaly a hodnotily úroveň 

a výsledky všeobecného a odborného dozoru odborů školství a kultury okresních 

národních výborů.  

                                                 
231 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 335 
232 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 335 
233 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 336 
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V každém kraji měli být až dva inspektoři pro školy a zařízení předškolní výchovy 

pro základní devítileté školy, pro střední všeobecně vzdělávací školy, pro zařízení pro 

mládež, která vyžadovala zvláštní péči, dále pro umělecké školy a pro domy pionýrů 

a mládeže. Také měl být v kraji jeden inspektor pro odborné a střední odborné školy, pro 

pedagogické školy a pro domovy mládeže. Dále měl být stanoven jeden inspektor pro 

učňovské školy. Pro odborný dozor v kraji se vytvářely stále aktivy odborných 

pracovníků.234 

Školní inspektoři našli oporu své práce v orgánech a organizacích KSČ a také 

v místních národních výborech. Těm sdělovali své poznatky z inspekcí a nacházeli u nich 

pomoc při zkvalitnění komunistické výchovy a vzdělávání. 

Školní inspektoři a členové stálých aktivů odborných poradců se museli řídit svou 

znalostí úkolů a cílů komunistické výchovy. Řídili se též leninskou zásadou, která 

spočívala v myšlence, že účelem a smyslem socialistické kontroly je včasná náprava. 

Inspektoři tedy proto ve své práci byli povinni prověřit školu všeobecnou nebo odbornou 

inspekcí a následovně provádět hluboký rozbor získaných a zjištěných skutečností. Měli 

dále stanovit potřebná opatření, museli poučit ředitele škol a učitele, jak by měli dále 

postupovat. 

Odbory školství a kultury se snažily o to, aby na každé škole byla v období dvou let 

provedena nejméně jedna všeobecná inspekce. Odborná inspekce měla zaručit to, aby 

odbory školství a kultury získávaly přehled o úrovni a výsledcích výchovy a vyučování ve 

všech učebních předmětech a mohly tak učinit potřebné kroky a opatření k nápravě.235 

Ředitelé škol museli inspektorům umožnit poznat školu po všech stránkách, a tak 

dávali inspekci k nahlédnutí všechny úřední knihy, dokumenty a spisy. Inspektorům 

podávali potřebné informace, stejně tak to bylo vyžadováno i od učitelů. 

Školní inspektoři měli právo ředitelům škol a učitelům dávat pokyny ke zlepšování 

práce, zastavovat výkon nezákonného nebo pedagogicky nesprávného opatření ředitele či 

učitele. Školní inspektor byl povinen projednat svá zjištění s ředitelem školy a ostatními 

pracovníky, zanechat stručný zápis o závěrech z inspekce, který měl obsahovat pokyny 

k opatřením. Pokud inspekci vykonával odborný poradce, předložil školnímu inspektorovi 

písemnou zprávu o svých zjištěních s návrhy na opatření.236  

                                                 
234 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 336 
235 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 337 
236 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 29-30, s. 337 
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Školní dozor se také musel při své práci řídit určitými zásadami. Hlavní zásadou 

inspektorské kontroly měla být političnost a stranickost. Zeman (Socialistická škola, 1961, 

roč. 1, č. 1, s. 54) uvádí: „Státní dozor je politickým nástrojem státu a musí stát 

jednoznačně na straně lidu. Musí prosazovat zásady školské politiky strany a vlády, přísně 

střežit dodržování politické linie v práci škol a odhalovat elementy, které tuto linii zkreslují 

a tím zájmy socialistické výchovy mládeže poškozují. V tomto smyslu se od školního dozoru 

žádá naprostá zásadovost, pravdivost a čestnost v práci.“ 

Další zásadou, kterou se měl školní dozor řídit byla plánovitost. Inspektoři měli 

pracovat s dobrým výhledem do budoucnosti, protože bez tohoto výhledu by nešlo 

zlepšovat stav práce. Inspektoři se dále řídili diferencovaným přístupem ke kontrole škol 

a výchovných zařízení. Zaznamenávali rozdíly v úrovni práce učitelů. Naráželi při své 

práci na dobré výsledky, ale také na práci podprůměrnou, kterou bylo jejich cílem 

odstraňovat. Tohoto odstraňování ale nešlo dosáhnout stejným přístupem ke všem školám, 

proto existoval diferencovaný přístup kontroly, který ale vyžadoval od inspektorů dobrou 

znalost stavu školství.237 

Další zásadou práce školního dozoru byla operativnost v práci. Kritériem kvality 

inspektorovy práce bylo, jak se zlepšila práce dané školy, kde byl školní dozor vykonán. 

Ke zlepšení práce školy nestačil pouze samotný dozor, ale to, jak inspektor zorganizoval 

konkrétní a praktickou pomoc škole. Proto musí být práce inspektora vysoce operativní. 

Školní dozor musel mít také tvůrčí charakter. To znamená, že inspektoři museli být 

velkorysí, měli mít cit pro nové a pokrokové prvky v práci školy. Kromě přísné náročnosti 

měli mít i úctu k pedagogům, určitý takt při své práci a soudružský vztah k lidem. 

Inspektor měl za úkol prověřovat především úroveň výchovy a vyučování, kontrolovat, jak 

se plní ve škole usnesení strany a vlády, pokyny a směrnice ministerstva školství.238 

Dále o osobnosti inspektora uvádí Zeman (Socialistická škola, 1961, roč. 1, č. 1, 

s. 55): „Inspektor musí být především naprosto oddán ideám socialismu a musí tyto ideje 

i v praktickém životě plně uplatňovat. Musí být dobrým, v praxi osvědčivším se pedagogem, 

odborníkem v některém oboru. Musí mít hluboké znalosti pedagogické teorie a teorie 

řízení. Před nástupem do inspektorské funkce by se měl seznámit s obsahem, metodami 

a formami inspekční práce jak v teorii, tak i v praxi. K své inspekční práci musí inspektor 

                                                 
237 ZEMAN, František. Školní dozor v nových podmínkách. Socialistická škola. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1961, roč. 1, č. 1, s. 54 
238 ZEMAN, František. Školní dozor v nových podmínkách. Socialistická škola. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1961, roč. 1, č. 1, s. 54 
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umět přistupovat s vědomím jejího politického významu; musí mít schopnost důkladně 

analyzovat zjištěná fakta, operativně řešit problémy každé školy, popř. výchovného zařízení 

a diferencovaně k tomu volit prostředky podle podmínek pracoviště; musí umět najít hlavní 

článek, klíčový problém každého pracoviště.“ 

3.6 Rozmisťování, přijímání a překládání učitelů 

Aby školní práce byla zdárně úspěšná, bylo nutné správně rozmístit učitelské kádry. 

Úkolem národních výborů bylo hlavně dohlížení na vesnické školy, aby se i těmto školám 

dostalo nejlepších učitelů, kteří by budovali socialismus na vesnici. Při obsazování 

učitelských míst byla dána přednost obcím, kde již existovalo jednotné zemědělské 

družstvo anebo těm, kde se konaly přípravné práce pro zřízení zmíněného družstva. Mělo 

se také dbát na to, aby na každém druhu školy vyučovali předmětům učitelé, kteří pro 

předměty měli odbornou způsobilost. 

Na jednotřídní národní školy se museli umístit takoví učitelé, kteří byli již zkušení. 

To neplatilo pro učitele začátečníky nebo pro nekvalifikované učitele. Vyučování na 

národních školách vícetřídních se mělo přidělit učitelům politicky i odborně 

nejzdatnějším.239 

Rozmísťování učitelů byla důležitá součást budování socialistické školy. Národní 

výbory učitele sledovaly. Sledovaly jejich politický a odborný růst, ale také jejich 

vzdělávací a výchovné výsledky. Národní výbory překládaly učitele jen ze závažných 

příčin, aby nedocházelo k neodůvodněné časté změně povolání. Každé takové přemístění 

projednal nejprve národní výbor s ROH-Svazem zaměstnanců školství a osvěty a snažil se 

přesvědčit učitele o důležitosti a nutnosti přeložení.240 

Národní výbory přidělily mladé učitele na školy všech druhů ve městech za účelem 

omlazení tamních učitelských sborů a aby zajistily pomoc pionýrským oddílům. Na každé 

škole měly národní výbory ustanovit pouze tolik učitelů, kolik odpovídalo plánu 

pracovních sil. Pokud nebyl učitel plně využit na jedné škole, působil ještě na jiné škole 

téhož druhu. A ustanoven byl na té škole, na které bylo těžiště jeho činnosti.241  

                                                 
239 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 9, s. 68 
240 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 8, s. 79 
241 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 8, s. 79 
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Dále při rozmisťování učitelů bylo třeba dbát na co největší hospodárnost a také se 

vyhýbat častým přesunům, které by mohly narušit práci školy a vyžadovaly by zbytečné 

výdaje. Mělo se také dbát na účelné rozmístění mladých učitelů, kteří značně svou pílí 

přispěli k socialistické výchově na školách. Tito učitelé měli být především přiděleni do 

míst s rozvinutou průmyslovou výstavbou. Dále měli být přiděleni i na školy, kde převládal 

starší pedagogický sbor. Mladí učitele, kteří byli politicky vyspělí, byli umístěni do 

okrajových oblastí a do vesnic.242 

Bylo třeba dohlížet na to, aby učitelé na svém místě pracovali co nejdéle. Bylo to 

důležité proto, aby se dokonale seznámili s žáky i s prostředím svého pracoviště, a tím 

získali předpoklady pro úspěšnou práci ve škole. Proto bylo nepřípustné jejich bezdůvodné 

překládání. 

Učitelské sbory bylo třeba doplňovat mladými kvalifikovanými učiteli, aby se 

odstranily věkové rozdíly mezi učiteli. Tito noví učitelé se většinou dosadili na školy 

s většími kolektivy, aby tak měli příležitost hospitovat u starších a zkušených kolegů.243 

Předpokladem pro dobrou vysokou úroveň učebně výchovné práce bylo působení 

politicky a ideově vyspělých a odborně způsobilých učitelů na školách. Učitelé tedy měli 

být rozmisťováni tak, aby byla co nejvíce zabezpečena ideová úroveň vyučování.244 

Účelem rozmisťování učitelů, které se provádělo před každým novým školním 

rokem, bylo postupné zkvalitňování výchovné a vzdělávací práce škol, ale také aby 

výchova a vyučování žáků bylo dobře zajištěno i po stránce ideově politické. Národní 

výbory měly dbát při rozmísťování učitelů na to, aby včas znaly potřebu učitelů na všech 

druzích škol. Dále také měly vytvářet trvalé učitelské kolektivy, aby učitelé působili delší 

dobu na jedné škole.245 Bylo třeba získávat zájemce o učitelství a pečovat včas o nábor 

uchazečů o učitelská místa, aby byl zajištěn příliv politicky a odborně zdatných učitelských 

kádrů.246 

Věstník Ministerstva školství, věd a umění (roč. 6, 1950, seš. 10, s. 76) uvádí pro 

přijímání učitelů tyto pokyny: „Posluchači pedagogických, filosofických 

a přírodovědeckých fakult podávají žádosti o přijetí do pracovního poměru učitelského na 

děkanství fakulty, absolventi škol III. stupně u ředitelství školy a ostatní uchazeči 

u krajského národního výboru svého trvalého bydliště.“ 

                                                 
242 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 5, s. 78 
243 Věstník Ministerstva školství, roč. 10, 1954, seš. 34, s. 398 
244 Věstník Ministerstva školství, roč. 12, 1956, seš. 1, s. 1 
245 Věstník Ministerstva školství a kultury, roč. 17, 1961, seš. 12, s. 116 
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Žádosti o učitelské místo se podávaly na předepsaných tiskopisech, které vydávalo 

Státní nakladatelství v Praze. K této žádosti se mělo připojit osvědčení o československém 

státním občanství, vysvědčení zachovalosti, dále průkaz způsobilosti pro učitelství 

a životopis. K žádosti o místo měl být připojen i lékařský posudek z lékařské prohlídky.247 

Děkanství fakult a krajské národní výbory měly sestavit ze všech žádostí abecední 

seznamy. Tyto seznamy a žádosti se zaslaly ministerstvu školství, věd a umění. 

Ministerstvo tyto žádosti uchazečů rozdělilo jednotlivým krajským národním výborům. 

Krajské národní výbory přidělily uchazeče okresním národním výborům, které pak 

přidělovaly uchazeče na školy.248 

Aby se zlepšovala práce na školách, byla zdůrazňována potřeba zajistit příliv 

nových politicky i odborně vyspělých učitelů na školy. Byl proto kladen důraz na zvýšenou 

péči o učitelský dorost. Národní výbory měly za úkol projednat osobně s každým novým 

učitelem zapojení do školní práce. Bylo možné, aby národní výbory podle možností 

přihlédly k přání učitele o jeho umístění a zároveň mu měly vysvětlit význam jeho poslání 

na pracovišti.249 

Národní výbory také učitelům zařizovaly ubytování a stravování. Pro svobodné 

učitele zajišťovaly stravu a podnájem. V pohraničí pak měly opravit byty ve školních nebo 

jiných budovách.250 

Školské odbory rad krajských národních výborů rozmísťovaly absolventy 

pedagogických škol do okresů. Dále odbory pro školství a kulturu rad okresních národních 

výborů rozmísťovaly absolventy na jednotlivé školy a musely absolventům vydat písemné 

výměry o ustanovení. Odbory pro školství a kulturu rad okresních národních výborů měly 

za úkol překontrolovat, zda všichni absolventi pedagogických škol nastoupili do 

zaměstnání na určeném pracovišti.251 

Absolventi pedagogických škol se ještě na škole měli za úkol přihlásit do 

pracovního poměru a to tím, že vyplnili tiskopis Státního pedagogického nakladatelství. 

K žádosti měli připojit životopis a kádrový dotazník. Při nástupu do zaměstnání se teprve 

prokázali vysvědčením o maturitní zkoušce. Žádosti pak měl prověřit ředitel školy a měl 

s absolventy vést pohovor.252 

                                                 
247 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 10, s. 76 
248 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 10, s. 76 
249 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 8, s. 80 
250 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 9, 1953, seš. 4, s. 37 
251 Věstník Ministerstva školství, roč. 10, 1954, seš. 36, s. 399 
252 Věstník Ministerstva školství, roč. 12, 1956, seš. 1, s. 2 
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Pokud učitelé chtěli změnit místo zaměstnání, museli podávat žádosti o přeložení. 

Žádosti se předkládaly ředitelství školy. Ředitel poté přezkoumal, zda je žádost náležitě 

doložena a připojil k ní své vyjádření a postoj závodní rady. A tuto žádost následně 

předložil okresnímu národnímu výboru. Okresní národní výbor pak projednal žádost 

v komisi, kde předsedou byl referent okresního národního výboru pro školství, osvětu 

a tělesnou výchovu. Dalšími členy komise byl okresní školní inspektor, předseda závodní 

skupiny ROH a zástupce odborové organizace za určitý druh školy. 

Pokud se jednalo o přeložení z kraje do kraje, projednal tuto žádost krajský národní 

výbor. Krajský národní výbor doplnil žádost svým vlastním vyjádřením a stanoviskem 

krajského výboru Svazu zaměstnanců školství a osvěty. Měl je zaslat do určitého data 

krajskému národnímu výboru podle místa, o které bylo žádáno.253 

Bylo nutno ale uvážit každé přeložení učitele, protože časté překládání učitelstva 

podle získaných zkušeností narušovalo práci na školách. Pečlivě musely být tedy zváženy 

žádosti učitelů o přeložení, protože často bývaly podloženy malichernými důvody. 

V takovýchto případech bylo třeba učitele rozhovorem přesvědčit o tom, že jeho žádost 

nebude kladně vyřízena. Na druhou stranu bylo třeba mít ohledy na zdravotní, rodinné 

a pracovní důvody k přeložení učitelů. K žádosti měl učitel připojit potřebné doklady 

a žádost podával do určeného data, aby žádosti mohly být včas a řádně projednány. Ředitel 

školy měl též k žádosti připojit své vyjádření a předložil je okresnímu národnímu 

výboru.254 

Během školního roku nebylo možné učitele překládat, aby nedošlo k narušení 

výchovné a vzdělávací práce. K tomu docházelo pouze na začátku školního roku. 

Existovaly ale drobné výjimky při přeložení ke konci klasifikačního období.255 

3.7 Učitelé a Pionýrská organizace  

Ředitelé a učitelé škol měli za úkol pečovat o rozvoj pionýrské skupiny na své 

škole. Brali zároveň na vědomí, že pionýrská skupina byla řízena volenými orgány 

Československého svazu mládeže. Proto měli ředitelé a učitelé věnovat pozornost 

významným usnesením ČSM. Ředitelé a učitelé škol řídili výchovně vzdělávací práci 

školy a byli odpovědní za její kladné výsledky. Zároveň pionýrská skupina měla právo 

                                                 
253 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 6, 1950, seš. 9, s. 69 
254 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 8, s. 80-81 
255 Věstník Ministerstva školství, roč. 10, 1954, seš. 36, s. 399 
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podávat návrhy na vylepšení práce školy. Návrhy pionýrské skupiny se projednávaly na 

poradách učitelského sboru, kde byl přítomen vedoucí pionýrské skupiny.256 

Ředitel pečoval o rozvíjení pionýrské skupiny na škole. Byl ve styku s vedoucím 

pionýrské skupiny a sděloval mu své pozorování nebo ho upozorňoval na nedostatky, které 

se týkaly činnosti skupiny. Poskytoval pionýrským vedoucím hospitace na hodinách, aby 

mohli pionýry sledovat při školní práci, do samotného vyučování ale nemohli tito vedoucí 

zasahovat. Ředitel školy od učitelů vyžadoval, aby podporovali práci a činnost pionýrské 

skupiny. Určil také z řad učitelů důvěrníka pionýrské skupiny. Měl dbát na to, aby 

důvěrníkem byl učitel, který byl politicky vyspělý. Ředitel měl také zajistit odběr 

pionýrských časopisů a měl opatřit řádnou literaturu do žákovské i učitelské knihovny. 

Alespoň v každém čtvrtletí měl ředitel svolat poradu učitelského sboru, které se účastnili 

i vedoucí pionýrské skupiny a vedoucí oddílů. Následně se projednávala a hodnotila 

činnost skupiny a koordinoval se plán skupiny s plánem školy.257 

Pověřený učitel, který je důvěrníkem pionýrské skupiny, měl za úkol radit skupině, 

navštěvovat schůze. Pionýrským vedoucím radil při dalším vzdělávání a řediteli školy 

pomáhal při práci s pionýrskou skupinou. Třídní učitel dbal na to, aby se v jeho třídě 

rozvíjela činnost pionýrů a aby také plán oddílu byl v souladu s plánem třídy. Třídní učitel 

tedy musel spolupracovat s vedoucím oddílu. Zároveň všichni učitelé školy byli povinni 

pomáhat pionýrské skupině a měli spolupracovat s důvěrníkem skupiny a s třídními 

učiteli.258 

Králíčková (Socialistická škola,1970-1971, roč. 11, č. 7, s. 196) o pionýrské 

skupině zmiňuje: „Co naši pionýrskou skupinu nejvíce stmeluje, je její vlastní činnost. 

Velkou pozornost soustřeďujeme na pěstování politické uvědomělosti pionýrů. Mnoho 

o tom mohou napovědět pionýrské deníčky a kroniky. Najdeme v nich nejen blahopřání 

sovětským vědcům a kosmonautům, ale i zápisy o tom, co dělá Sovětský svaz pro naši 

republiku, pro všechen náš lid, jak nám pomáhá materiálově i morálně, kolikrát již hájil 

naše práva na mezinárodním fóru atd.“ 

Věstník Ministerstva školství, věd a umění (roč. 8, 1952, seš. 30, s. 400) 

o Pionýrské organizaci uvádí: „Pionýrská organisace Československého svazu mládeže 

stává se nedílnou součástí naší lidově demokratické školy a předním pomocníkem ředitelů 

a učitelů národních a středních škol. Za podpory Komunistické strany Československa a za 

                                                 
256 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 2, s. 18 
257 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 2, s. 18 
258 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 7, 1951, seš. 2, s. 19 
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přímého vedení ČSM vychovává spolu se školou nové pokolení v duchu socialistického 

vlastenectví a proletářského internacionalismu. Pionýrská organizace pomáhá škole 

zvláště v mravně politické výchově a v úsilí o trvalé a hluboké vědomosti.“ 

Činnost pionýrské skupiny na školách měla být v plném souladu s úkoly 

a potřebami školy a také musela pomáhat učitelům v jejich práci. Za práci této pionýrské 

skupiny odpovídal skupinový vedoucí. Ředitelé škol a hlavně třídní učitelé museli mít 

spolupráci s pionýry za důležitou součást své výchovné činnosti. Měli tedy za úkol 

seznámit se s významem, zásadami a úkoly pionýrské organizace a také podporovat 

vedoucí pionýrských skupin v jejich práci. Museli u všech svých žáků podporovat kladný 

vztah k pionýrské organizaci. 

Ředitel a učitelé pomáhali při výběru pionýrských vedoucích, sledovali jejich práci, 

radili jim a mohli jim sdělovat i své připomínky. Scházeli se s nimi, vyměňovali si 

vzájemně své zkušenosti. Ředitel školy zval skupinového vedoucího na porady učitelského 

sboru, kde se hodnotila práce skupiny a projednávali se nové úkoly a pomoc ze strany 

školy. Hlavně třídní učitelé se pak účastnili schůzek pionýrských vedoucích školy, kde jim 

mohli sdělovat svoje návrhy a případné připomínky.259 

Na některých národních a středních školách měly pověřit okresní výbory 

Československého svazu mládeže vedením pionýrské skupiny mladé učitele. Tito učitelé 

měli být politicky vyspělí a zároveň pedagogicky a odborně vzdělaní, měli být obeznámeni 

s prací v pionýrské organizaci a měli mít dobré organizační schopnosti. Ředitel školy 

musel učiteli jako skupinovému vedoucímu zajistit dobré podmínky práce, hlavně sestavit 

takový rozvrh, aby získanou funkci učitel mohl zastávat s úspěchem. Učitelé, kteří se stali 

skupinovými vedoucími, měli tuto funkci vykonávat podle pokynů okresního výboru 

Československého svazu mládeže. 

Úkolem těchto učitelů byla výchovná a organizační činnost s pionýry, spolupráce 

s ředitelem školy a učitelským sborem. Učitelé – skupinoví vedoucí si také museli 

pravidelně vypracovávat osobní pracovní plán a projednat ho s ředitelem školy. Ten plán 

sledoval a kontroloval. Učitelé jako skupinoví vedoucí museli také pečovat o svůj politický 

a odborný růst, prostřednictvím dalšího studia a sebevzdělání, a proto se účastnili různých 

seminářů a porad, které svolávaly výbory Československého svazu mládeže. Ředitel školy, 

na které učitel-skupinový vedoucí působil, sledoval jeho práci, též kontroloval plnění jeho 

úkolů, radil mu, dělil se s ním o pedagogické zkušenosti a pomáhal mu při odstraňování 

                                                 
259 Věstník Ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 30, s. 401 
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nedostatků. Okresní školní inspektor pak kontroloval ředitele školy, zda vytvořil potřebné 

podmínky pro dobrou práci učitele-skupinového vedoucího. U samotného učitele pak 

sleduje jeho práci, radí mu a rozšiřuje jeho zkušenosti.260  

                                                 
260 Věstník ministerstva školství, věd a umění, roč. 8, 1952, seš. 33, s. 424-425 
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4 Závěr teoretické části 

V únoru roku 1948 se k moci v Československu dostali komunisté, celá 

Československá republika se začala orientovat na východ. Politika, hospodářství, kultura 

a školství pocítilo vliv Sovětského svazu.  

Nástup komunistů k moci postihl i školství a učitele samotného. Postupem času 

byly vydávány školské zákony, které se zaměřovaly na výchovu socialistického občana, 

zastánce pracujícího lidu a lidově demokratické republiky. Jako vyučovací předmět se 

zavedl ruský jazyk a byly též upravovány učebnice k socialistickému obrazu. Školství 

nemělo prostor pro demokratický rozvoj a zavedla se ideová jednotnost vzdělávání. Tyto 

nové zákony měly vliv i na vznik učebních osnov a plánů, které často měly socialistický 

charakter. 

Východní vliv postihl i cíle, která si škola ve vzdělání a výchově stanovovala. 

Škola měla vychovávat všestranně vzdělané budovatele socialismu, socialistické vzdělání 

muselo být ideově a politicky zaměřeno. Škola v období komunismu měla za úkol 

vychovávat žáky k socialistickému vlastenectví, k proletářskému internacionalismu, 

k budování socialismu a k obraně vlasti. 

Na výchově žáků se nepodílela jenom škola, ale také rodina. Spolupráce mezi 

těmito dvěma složkami byla nezbytná. Škola a rodina měly být za jedno a měly 

společnými silami vychovávat socialistického občana. Sílu komunistické moci v té době 

můžeme poznat i z toho, že bylo zakázáno v rodině mluvit negativně o společenském 

zřízení, nepřipadaly v úvahu urážky veřejných činitelů a režimu. 

Škola se v době socialismu musela podílet na slavení politických svátků. Takovými 

svátky byly například Velká říjnová socialistická revoluce, Svátek práce, Mezinárodní den 

žen, Výročí únorových událostí atd. Škola se takovému slavení nemohla vyhnout. Pořádala 

besídky, průvody, ale i sestavovala nástěnky a žáky důrazně seznamovala s významem 

politických svátků. Slavily se ale také narozeni a nebo úmrtí velkých představitelů 

socialismu. Škola tímto žáky vychovávala k socialistickému vlastenectví. Ve škole se ale 

ani nezapomínalo na podporu socialistického hospodářství nebo se konaly různé akce pro 

děti například vítání Dědy Mráze atd.  

Komunistický režim postihl i učitelské povolání. Vzdělání učitelů 1. stupně bylo 

velmi nestálé. Byli vyřazeni z pedagogických fakult a postupně pro ně vznikaly střední 

pedagogické školy a pedagogické instituty, nakonec se však toto vzdělání roku 1964 na 

vysoké školy vrátilo. Učitelé během svého působení na školách byli ale také povinni se 



104 

 

postgraduálně vzdělávat. Museli se zúčastňovat ideově politických školení 

a pedagogických čtení, která byla ideologicky zaměřena. 

Aby učitelé mohli na školách pracovat, bylo povinné skládat pracovní slib, který 

byl od roku 1971 vysoce socialisticky a ideově zaměřen, což mělo spojitost s normalizací, 

která u nás nastala po srpnu 1968. Každý učitel měl na škole svou osobní složku nebo-li 

výkaz, kam se také zakládalo hodnocení učitele. Práci učitelů ve škole také kontrolovali 

školní inspektoři. Ti museli dohlížet na to, zda učitelé vychovávají a vydělávají žáky 

v duchu socialismu. Učitelé v době socialismu byli také na místa dosazováni a případně 

překládáni Národními výbory. Dále učitelé měli na školách podporovat Pionýrskou 

organizaci na školách. 

Z teoretické části diplomové práce je tedy zřejmé, že síla komunistického režimu 

do školy zasáhla. Škola i učitel byli komunistickému režimu odpovědni, socialistický vliv 

byl patrný ve všech kapitolách teoretické části.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

5 Výzkum 

Cílem je zmapovat názory, zkušenosti a postoje učitelů ke škole a k profesi 

učitelství v období socialismu, také se zaměřit na porovnání jejich zkušeností s fakty 

získanými studiem odborných textů. 

5.1 Kvalitativní výzkum 

Výzkumná část mé diplomové práce má kvalitativní charakter. Výzkumník si při 

kvalitativním výzkumu vše, co se v daném prostředí odehraje pečlivě zaznamenává, může 

také použít i audiofonní záznamy, které následně analyzuje. Snaží se zkoumanou situaci 

vysvětlovat očima pozorovaných osob a měl by tedy opustit od svých názorů 

a očekávání.261 

5.2 Metody výzkumu - Orální historie  

V praktické části mé diplomové práce jsem se inspirovala metodou orální historie, 

kterou ve svých publikacích představuje Miroslav Vaněk (2007, 2003). 

„Jedná se o řadu propracovaných, avšak stále se vyvíjejících a dotvářejících 

postupů, jejichž prostřednictvím se badatel v oblasti humanitních a společenských věd 

dobírá nových poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byli účastníky či svědky 

dané události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, či osob, jejichž individuální 

prožitky, postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně 

o zkoumaném problému obecně.“ Vaněk (2007, 11)  

Orální metoda je chápána jako nahrávaný rozhovor, kdy tento rozhovor je veden 

tazatelem formou odpovědi - otázky. Dotazovaný (narátor) během rozhovoru sděluje své 

zkušenosti a názory na předem známé téma, které tazatele zajímá. 

Orální historie je jedna z možných výzkumných metod, která tazatelovi 

(badatelovi) umožňuje zkoumat určité aspekty historie, která má dosud žijící svědky 

a účastníky. Tato metoda dává slovo tzv. malým dějinám, to znamená individuálním 

                                                 
261 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010, 261 s. ISBN 
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prožitkům a vzpomínkám tazatelů na určité historické období.262  

Důležité a nezbytné kritérium orální historie je forma rozhovoru, která je vedena 

mezi tazatelem a narátorem přímo z očí do očí. Tato narátorova promluva je 

zaznamenávána na zvukový nosič. Rozhovor je veden zpravidla na téma historické 

události, kterou narátor zažil, prožil ji a vystupoval v ní v určité společenské roli a utvářel 

si na ni svůj názor a postoj.263 

Cílem rozhovorů v mé diplomové práci bylo získat osobní prožitky, zkušenosti 

a názory učitelů na jejich působení ve školách v době socialismu. Předem připravený 

rozhovor byl strukturovaný a se souhlasem narátorů byl nahráván. Cílem též bylo získat 

odpovědi na otázky, které jsem položila všem narátorům stejné v nezměněném pořadí. 

Následně jsem rozhovory doslovně přepsala a zachytila jsem tak podrobný obsah mého 

setkání s narátory. 

5.3 Charakteristika otázek řízeného rozhovoru 

Otázky v strukturovaném dotazníku jsem pokládala šesti různým učitelkám ve 

středočeském a jihočeském kraji. Dvě respondentky byly z Prahy, jedna z Mladé Boleslavi, 

jedna z Písku a poté jedna z obce ve Středočeském kraji a jedna z obce v kraji Jihočeském. 

Měla jsem snahu zvolit malé a velké město a také menší obec. 

Rozhovory probíhaly od února do dubna roku 2017. Některé respondentky mě 

pozvaly do svého bydliště, s jednou jsem se setkala v kavárně, s další ve škole, kde učí, 

a jednu respondentku jsem pozvala k sobě domů. 

Délka rozhovorů byla různá podle toho, jak byly respondentky sdílné. Nejkratší 

rozhovor trval sedmnáct minut a nejdelší jednu hodinu. Pět respondentek jsem nahrávala 

na mobilní telefon, abych následné rozhovory přepsala. Pouze jedna respondentka 

s nahráváním nesouhlasila, a tak jsem její odpovědi zapisovala v bodech. 

Položek v dotazníku bylo devatenáct a vždy jsem je pokládala ve stejném pořadí. 

Některé otázky jsem převzala od paní docentky Uhlířové z jejího semináře Dějiny 

pedagogiky II, jiné jsem si vymyslela sama na základě prostudování věstníků ministerstva 

školství.  

                                                 
262 VANĚK, Miroslav, Pavel MÜCKE a Hana PELIKÁNOVÁ. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a 

praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 11-16 

 263VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie: metodické a „technické“ postupy. 1. vyd. Olomouc: Universita 

Palackého, 2003, s. 16-17 
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Položky jsem rozdělila postupně do skupin tak, aby na sebe logicky navazovaly. 

První skupinou byly položky týkající se školy a vztahů v ní. Do této skupiny spadalo pět 

položek dotazníku. Dalších šest položek se týkalo vztahu učitele a žáka. Posledních sedm 

položek se dotazovalo na politiku, ideologii a strach. 

Rozhovory jsem přepsala a dále jsem postupovala tak, že jsem z odpovědí vybrala 

to nejlepší, nejzajímavější a nejjasnější. Tyto odpovědi na otázky jsem shrnula do tabulek 

a pak jsem k odpovědím vytvořila shrnující komentář. 

Otázek ve strukturovaném rozhoru bylo 19 a dotýkaly se zmíněných čtyř oblastí: 

• Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra ve škole? 

• Našla byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že byste to 

zachovala, a dnes už je to zrušeno? 

• Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

• Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy týkající se předepsaných 

politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok stejně (příklad: 1. máj, 

25. únor, VŘSR)? 

• Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

• Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy 

(například plánování výletů nebo jiných různých akcí)? 

• Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních akcí? 

• Po studiích jste se sama mohla rozhodnout pro školu, kam si podáte žádost nebo 

jste byla přiřazena? 

• Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? Jaké? 

• Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

• Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

• Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

• Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

• Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 
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smýšlení? 

• Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl a jaké 

bylo celkové klima školení? 

• Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc-dramatický zásah do 

vašich hodnot? 

• Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála - například tím, že jste 

byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

• Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to vnímala? 

• Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že byste 

s profesí učitele skončila? 

• Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

5.4 Charakteristika narátorů 

 

RA; 

roč. 1953 

Pedagogická fakulta Brandýs nad Labem, Univerzita Karlova v Praze 1972 – 1976 

Respondentka na mě působila velice milým a otevřeným dojmem. Skrze odpovědi 

na otázky je patrné, že respondentce komunistický režim k srdci nepřirostl. Myslím, že se 

ke své práci snažila přistupovat zodpovědně, podle svého vlastního uvážení, vědomí 

a svědomí. To, jak sama během rozhovoru několikrát poznamenala, mělo na svědomí 

možná i rozumné vedení v čele školy. Respondentka ale také zažila chvíle, kdy pocítila, že 

komunistický režim je pod tlakem striktní cenzury a také může v určitých momentech tlak 

na některé lidi vyvíjet a škola i pod vedením rozumného člověka, tyto věci musí brát 

v úvahu. Přesto si respondentka stála pevně za svými názory a do komunistické strany 

nikdy nevstoupila.  
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RB; 

roč. 1946 

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci (2 roky) 1965-1967 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 1967-1971 

Respondentka na mě na začátku setkání působila rezervovaným i trochu opatrným 

dojmem. Možná to také způsobil fakt, že neměla zájem o nahrávání rozhovoru. Během 

rozhovoru však odpovědi zněly otevřeně a upřímně. Respondentka je zřejmě nekonfliktní 

povahy, protože, jak sama zmiňuje, vždy určitým způsobem vyšla s kolektivem. Snažila se 

řídit svým vlastním názorem, pokud to bylo možné, nikdy ale nepociťovala ohrožení či 

strach z určitého nátlaku. Sama však přiznává, že by to byl případně pádný důvod školství 

opustit. Práci ve škole a hlavně s dětmi měla moc ráda a nedovedla si představit práci 

v jiném oboru, a tak v době socialismu ve školství fungovala, i když ne vždy s některými 

věcmi souhlasila. Příkladem může být nepříjemná situace, kterou v rozhovoru uvedla - 

povinné písemné vyjádření k tomu co kdo dělal roku 1968. 

 

RC; 

roč. 1953 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1977 - 1981 

Setkání s touto respondentkou bylo přátelské a rozhovor s ní otevřený a sdílný. 

Respondentka odpovídala velmi obsáhle a upřímně. Z odpovědí byl patrný záporný vztah 

ke komunistickému režimu, který byl dán asi i samotným respondentčiným 

„buržoazním“ původem a vychováním. Pro ni negativní požadavky režimu zaznamenala 

bohužel i na půdě školy. Uvedla například hodnocení žáků, které někdy bylo záměrně 

manipulováno nebo politické výzdoby nástěnek v době oslav socialismu atd. Tyto 

negativní požadavky musela bohužel přijmout jako fakt té doby. Přesto se vždy snažila 

řídit svým svědomím a nezapomínat na to, kdo ona sama je. Svůj názor, pokud ho někdo 

chtěl slyšet a vyžadoval ho, vyjadřovala tak, jak cítila. Při posledním politickém školení 

vyjádřila názor, že komunistický režim v blízké budoucnosti padne, postihována za to 

nebyla. Měla na věci svůj vlastní pohled, ale zároveň si také uvědomovala, že neustále 

vyjadřovaný nesouhlas stejně ničemu nepomůže, tak byla vychována od svých rodičů.  



110 

 

RD; 

roč. 1936 

Pedagogická škola pro vzdělání učitelů národních škol 1955 - 1959 

Paní respondentka byla příjemná a při rozhovoru také sdílná. Z jejích odpovědí je 

patrné, že komunistický režim přijímala jako danou realitu, ve které se snažila působit 

podle svého nejlepšího uvážení, i když sama byla jiného přesvědčení. Vnitřně se 

s komunistickým režimem neztotožňovala, ale navenek to nedávala najevo. Zmiňuje, že na 

vesnici, kde působila nebyla ale situace tak vážná, jako tomu mohlo být jinde. Uvádí, že 

nepociťovala nějaké úplné nátlaky a strachy, za což podle ní možná může vděčit i místu 

svého působení a hlavně lidem ve vedení a lidem okolo ní. Přesto všechno ale také pocítila 

určitou důraznost komunistického režimu, s kterou se musela vyrovnat. Zmiňuje povinné 

recitování učitelů k 50. výročí založení komunistické strany nebo povinnou učitelskou 

výpravu za účelem podepsat kondolenční listinu při úmrtí Brežněva. Také jako věřící 

učitelka asi nikdy nepřenesla přes srdce rázné vystupování režimu proti náboženství, i když 

jak říká, ve vsi, kde působila, bylo náboženství bráno jako tradice. I přes tuto skutečnost se 

však nemohla v tomto ohledu projevovat tak, jak by sama chtěla. 

 

RE; 

roč. 1946 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice 1964 - 1968 

Respondentka na mě ze začátku působila trochu odtažitě, ale během rozhovoru se 

prvotní dojem vytratil. Respondentka byla ve svých odpovědích sdílná. Je možné, že jí 

bylo místy trochu nepříjemné vybavovat si určité situace, protože sama upozornila na to, 

že člověk vzpomíná spíš na to lepší než na to horší. Přesto uvedla nepříjemné situace, jako 

obavy chodit do kostela nebo nucení k odebírání Rudého práva. Po ukončení rozhovoru 

shrnula tuto dobu tím, že teď se máme lépe a máme si vážit toho, jak nyní žijeme a jaké 

máme příležitosti. Z rozhovoru jasně vyplynulo, že respondentka je protikomunistického 

smýšlení, ale i přes některé útrapy s tímto režimem spojené, respondentka tuto práci měla 

ráda a nepřemýšlela o tom, že by ji někdy opustila.  
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RF; 

roč 1953 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice   1972 - 1976 

Respondentka působila klidně. I když její odpovědi byly stručné, vystihují reálnou 

situaci a její pohled na věc. Respondentka měla děti ráda a tuto práci s dětmi chtěla 

vykonávat, a tak se s určitými věcmi, se kterými třeba i nesouhlasila, sžila. Vadily jí 

politické oslavy, které s dětmi musela slavit, musela si je s dětmi připomínat. Přijímala ale 

dobu takovou, jaká byla a ve školství pracovala ráda. 

Tabulka 4 Respondentky 

 Narození Vzdělání Délka praxe 

ve školství 

Místo působení 

RA 1953 Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta Brandýs 

nad Labem, 1972 - 1976 

40 let město 

RB 1946 Univerzita Palackého v 

Olomouci, Přírodovědecká 

fakulta 1965 - 1967 

Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta 1967 - 

1971 

 město 

RC 1953 Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta  1977 - 

1981 

15 let město 

RD 1936 Pedagogická škola pro vzdělání 

učitelů národních škol 1955 - 

1959 

41 let venkov 

RE 1946 Jihočeská univerzita, 

Pedagogická fakulta, České 

Budějovice 1964 - 1968 

38 let město 

RF 1953 Jihočeská univerzita, 

Pedagogická fakulta, České 

Budějovice  1964 - 1968 

38 let venkov, město 
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5.5 Vlastní výzkumný postup  

Tabulka 5 

1. otázka Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

RA 

(1953) 

Nepamatuje a nezaznamenala, že by v té době byly špatné vztahy na škole, 

kde působila. 

RB 

(1946) 

Nevraživost mezi kolegy nezaznamenala a sama vždy vyšla s kolektivem. 

RC 

(1953) 

Respondentka se domnívá, že vztahy byly na každé škole různé. Sama zažila 

vztahy kladné, tolerantní, ale zaznamenala i horší vztahy s lidmi, kteří byli, 

jak sama říká, úderní straníci. Vyžadovala se práce ve prospěch strany. 

RD 

(1936) 

S kolektivem měla vždy dobré a přátelské vztahy. Zažila i nadřazenost 

vedoucího, kdy se domnívá, že šlo o udržení moci a její dávání až moc 

najevo. 

RE 

(1946) 

Popisuje vztahy na každé škole, kde učila. Setkala se tedy s dobrými vztahy, 

zároveň má zkušenost i s nepříjemnými vztahy, kdy se dává až příliš najevo 

moc svěřená do rukou. Ale i přesto zažila více vztahů kladných a v kolektivu 

byla vždy víceméně spokojena. 

RF 

(1953) 

Zažila za své praxe v socialismu kladné vztahy. 

 

To, jaké kdo ve svém zaměstnání měl vztahy s kolegy a nadřízenými, bylo dáno 

tím, s jakými osobnostmi se v práci sešel. Záleželo na lidech a na jejich povahách. Některý 

nadřízený mohl mít sklony moc, která mu byla dána, zneužívat a některé lidi s ní až 

nepříjemně obtěžovat; jiný tuto moc využíval v dobrý prospěch a na lidi netlačil. Zkrátka 

záleželo třeba i na dohodě, jelikož i rozumné vedení mohlo podléhat tlaku shora. Dalo by 

se říci, že i když se všude jednalo o „jednotnou stranickou linii“, mohly být patrné rozdíly 

mezi venkovem a městem. Proto také záleželo na místě, kde respondentky působily.  
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Tabulka 6 

2. otázka Našel/la byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachoval/la, a dnes už je to zrušeno? 

RA 

(1953) 

Vztahy mezi rodiči a učiteli byly korektnější. 

RB 

(1946) 

Osnovy, které byly propracované a usnadňovaly přestup dítěte ze školy na 

školu, jednotné učebnice. Také zmiňuje pozemky a dílny, které utvářely 

prostor pro všechny žáky. 

RC 

(1953) 

Osnovy, z hlediska vzdělávacího, ne z pohledu výchovného. Vzdělávací část 

podle respondentky ale byla až moc naplněna. Nic jiného ji nenapadá, jelikož 

školství je principiálně stejné. 

RD 

(1936) 

Myslí si, že vztahy byly celkově lepší. Učitelé měli blíže k dětem i rodičům, 

lepší vztah školy a rodiny. Dále se domnívá, že nebylo na škodu ani pamětné 

učení, které podle jejího názoru vedlo k tomu, že děti danou věc pořádně 

uměly. 

RE 

(1946) 

Nenapadlo ji nic, co by úplně vypíchla a co by bylo natolik dobré. Přemýšlí 

o množinách, které se zaváděly, ale neměla pocit, že by to vedlo k lepšímu 

pochopení matematiky. 

RF 

(1953) 

Zmiňuje, že dnes je moc techniky a že dříve bylo dobré vedení rozhovoru 

učitel-žák. Dále přemýšlí i nad pamětním učením, které se dnes po dětech 

moc nevyžaduje. 
 

Záleží především na zkušenostech učitele, co považuje za natolik vhodné 

z minulého režimu, aby se to mohlo použít i dnes. Přesto i mezi velmi malým počtem 

respondentů došlo k shodnému názoru, co se týče pamětného učení, které už dnes někteří 

nepovažují za důležité a jednotné osnovy, které umožnily snadné přechody žáků ze školy 

do školy. Dále se shodná odpověď týkala vztahů učitelů, dětí a rodiny. Respondentky se 

domnívají, že vztahy byly lepší, korektnější. Otázkou je, zda vztahy mohly být lepší 

z důvodu jiného přístupu k výchově nebo z důvodu obezřetnosti, která v té době byla na 

místě. Někdo též nemusí považovat za vhodné vůbec nic, odvíjí se to od individuality 

učitele.  
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Tabulka 7 

3. otázka Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

RA 

(1953) 

Určitě ano. Uvádí i vlastní zkušenost se zákazem zpívání vánočních koled. 

Dále uvádí, že cenzurou byla určitě knížky, nástěnky. 

RB 

(1946) 

Na prvním stupni cenzuru jako takovou nezaznamenala. 

RC 

(1953) 

Uvádí, že s cenzurou se setkala naprosto všude. Příkladem jsou různé 

ilustrace a články, které byly zaměřeny politicky. Všechno bylo podrobené 

komunismu. 

RD 

(1936) 

Nepozorovala úplnou cenzuru, zmiňuje, že je to možná tím, že učila dlouho 

pouze první třídu. Mluví o cenzuře z pohledu náboženství tím, že se pánu 

bohu například v pohádkách nevyhýbala. 

RE 

(1946) 

Odpověď jednoznačně zmiňuje, že cenzura se prvního stupně dotkla nejen, co 

se týče politických oslav, ale i upravování určitých skutečností. Učebnice byly 

dělané tak, aby to vyhovovalo režimu. Jak si každý tu hodinu postavil, to bylo 

na učiteli. 

RF 

(1953) 

Cenzura se vyučovacího obsahu určitě dotkla, ale nezaznamenala to tolik, 

jelikož učila menší děti, kde politických věcí moc nebylo. 
 

Cenzura se dotkla určitě i prvního stupně, někde možná více, jinde méně. Záleželo 

především na vyučovaném ročníku dětí a na tom, jak učitelé cenzuru jako takovou vnímají 

a co za cenzuru v té době považují. Je jasné, že učebnice v té době byly vydávány tak, aby 

předávaly dětem to, co požadoval samotný komunistický režim. Šlo tedy o cenzuru. 

Během rozhovorů bylo zmíněno i pár životních zkušeností, které se přímo netýkaly 

učebnic a vzdělávacích cílů. Učitelé je za cenzuru však považovali, jelikož nemohli s dětmi 

určitou věc plně vykonávat, protože to nebylo v souladu s komunistickou představou 

vzdělávání (zpívání koled, Američané v Písku).  
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Tabulka 8 

4. otázka Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavily se každoročně a každý rok stejně? 

RA 

(1953) 

Politické svátky byly jasně dány a musely se dětem zmínit, vyráběly se 

nástěnky a s dětmi se o tom mluvilo. 

Při prvním máji se muselo do průvodu. I učitelé, kteří se výjimečně někdy 

mohli vymluvit na své malé děti. Hromadné oslavy všeho ale nebyly. 

RB 

(1946) 

Dělaly se nástěnky a chodilo se do prvomájového průvodu. Má dojem, že díky 

štěstí na rozumné učitele se to moc nepřehánělo. 

RC 

(1953) 

To bylo pravidelně, každý rok ve stejném duchu a bylo to striktně dáno, muselo 

se. Dělaly se nástěnky. Uvádí příklad prvního máje, kdy rodiče si museli přes 

ředitelku vyžádat, že dítě do průvodu nepůjde, a uvést důvod proč. Pokud by to 

nešlo přes ředitelku, měla by učitelka problém. 

RD 

(1936) 

Slavilo se všechno s tím, že v osmdesátých letech to bylo uvolněnější. Dělaly 

se nástěnky a s dětmi se tyto věci musely probírat. Chodilo se do průvodu na 

první máj-alegorické vozy, projevy. 

RE 

(1946) 

Slavily se každý rok. Má zkušenosti s relacemi v rozhlase a kreslily se obrázky 

k danému tématu. Ve škole měli místnost patrona školy (partyzán), který 

bojoval na straně Rusů a do této místnosti se muselo na nějaký svátek jít, už 

neví přesně na jaký, ale domnívá se, že to bylo na VŘSR, jinak by učitelé měli 

problém. 

RF 

(1953) 

Zmiňuje, že slavení politických svátků bylo pořád a v sedmdesátém, kdy 

začala učit, to bylo velmi tvrdé. Děti se učily i básničky a vystupovaly na 

různých akcích. 
 

Je zřejmé, že minulý režim velmi usiloval o oslavování a připomínání si důležitých 

politických oslav. Skrze školu byli žáci vedeni k těmto oslavám a byli tak vzděláváni 

a vychováváni určitým socialistickým směrem. Snad žádná škola se požadavkům 

politických oslav nevyhnula, dotazované respondentky zmiňují povinnost zúčastnit se 

prvomájového průvodu, též musely naplňovat politické oslavy skrze nástěnky, básničky, 

vystupování, rozhlasové relace. Některé respondentky též hovořily o možných problémech, 

pokud by k oslavám nepřistupovaly v té době požadovaným způsobem, který komunistická 

strana považovala za správný.  
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Tabulka 9 

5. otázka Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo 

postupně vymizely? 

RA 

(1953) 

Akcí bylo méně. Méně se chodilo do divadla. Tři týdny škola v přírodě. Různá 

branná cvičení, třeba i v sobotu. Cvičilo se hodně opuštění školy, v případě 

nebezpečí (požár). 

RB 

(1946) 

Lampionový průvod, kterého se účastnili nejenom děti, ale i rodiče a přátelé 

školy. Akce v rámci pionýra, př. Pionýrský samopal. 

RC 

(1953) 

Besedy a rozhovory s členy Lidových milicí. Politická připomínka letu 

Gagarina do vesmíru. Brigády socialistické práce. Exkurze - šlo se například 

do továrny, aby děti viděly práci v provozu. 

RD 

(1936) 

Zájmová umělecká a recitační činnost, do které byli ředitelem trochu tlačeni, 

aby se to dělalo. Soutěže výtvarné a tělocvičné, to bylo i po revoluci, ale třeba 

jen v něčem, naopak dříve se chtělo, aby každá škola se zúčastnila všeho. 

RE 

(1946) 

Soutěž Puškinův památník na druhém stupni. Recitovalo se, i v ruském jazyce, 

soutěže výtvarných výrobků, literární kroužek, který byl veden opravdu pro 

literaturu. 

RF 

(1953) 

Nejprve uvádí různé akce po roce 1989 sportovní soutěže, zpívání, ale 

upřesňuje, že tyto akce se vyskytovaly i před revolucí. 

 

Respondentky se zamýšlely a některé zmiňovaly, že ne na všechny akce si 

vzpomínají. Uváděly tedy takové, které se jim zapsaly do paměti. Respondentky většinou 

zmiňovaly odlišné akce. Je otázkou, zda by například společnými silami zavzpomínaly na 

nějaké aktivity, které byly v té době stejné pro každou školu. Jedna respondentka právě 

uvádí, že ve výtvarných soutěžích byla tendence zapojení všech škol v republice, jiné ale 

tuto akci nezmiňují. Možná si na ni nevzpomněly nebo tato tendence nebyla až tak velká. 

Každopádně v době socialismu se objevovaly na školách akce, na které dnes už spíše 

nenarazíme. Některé, jak uvádějí respondenti, byly dětem prospěšné, jiné zase spíše plnily 

politické cíle.  
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Tabulka 10 

6. otázka Mohl/a jste jako učitel rozhodovat sám/sama o určitých věcech, které se 

týkaly třídy? (plánování výletů, jiné akce) 

RA 

(1953) 

Respondentka si nevybavuje žádné zákazy i díky rozumnému vedení. 

Nemluvilo moc do věcí, které se týkaly třídy, až na politické nástěnky, to bylo 

prostě dáno, to se muselo. 

RB 

(1946) 

Výlety si mohla plánovat sama, učitel ale nerozhodoval o termínu školy 

v přírodě a musel odjet, i když třeba nechtěl. Nad některými nápady probíhala 

s vedením diskuze a poté to bylo možné uskutečnit. 

RC 

(1953) 

Respondentka uvádí, že výlety si mohli učitelé plánovat sami, ale bylo dáno, že 

výlet má být např. jen na jeden den. 

RD 

(1936) 

O výletech si rozhodovali sami, nikdo nerozhodoval o tom, co se má navštívit, 

kam se má jet. 

RE 

(1946) 

Výlety si respondentka mohla zařídit sama. Pokud šlo o důležitou věc, která 

byla vyžadována, že se musí udělat, tak se prostě udělala. Respondentka též 

uvádí nepříjemnou událost, kdy jí bylo vyčítáno inspektorkou, jakým stylem 

učí. 

RF 

(1953) 

Respondentka uvádí, že zažila vždy pouze dohodu, že záleželo na dohodě mezi 

učitelem a ředitelem. 

 

Dotazované respondentky se shodly na tom, že výlety si mohly plánovat samy. 

A o určitých věcech ve třídě si také mohly rozhodovat samy po domluvě s vedením, které 

většinou bylo rozumné a přístupné nápadům, dialogu. Existovaly ale situace, které byly 

jasně dané a nemohlo se ustupovat, příkladem jsou například zmíněné politické nástěnky.  
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Tabulka 11 

7. otázka Musel/la jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých 

mimoškolních akcí? 

RA 

(1953) 

Respondentka toto nezažila. Pouze v rámci studia se o prázdninách 

zúčastňovala letních táborů. 

RB 

(1946) 

Nepamatuje si, že by se něčeho takového zúčastnila. Zmiňuje ale, že v rámci 

školy se setkala s letní družinou a kantoři zde měli služby. 

RC 

(1953) 

Nesetkala se s tím, že by se něčeho takového musela zúčastňovat. Jediné na co 

si vzpomíná je, že se učitelé střídali o prázdninách v zalévání školní zahrady. 

RD 

(1936) 

Respondentka se nikdy nemusela zapojovat do akcí. Ale má zkušenost s tím, že 

byla požádána v létě o administrativní činnost (inventuru šroubků), ale nebyla 

to povinnost. Vzpomíná na vyprávění paní ředitelky, kdy v padesátých letech 

museli chodit učitelé po vsích a propagovat sběr něčeho. 

RE 

(1946) 

Nesetkala se s tím, ale ve škole měli učitelé o prázdninách služby - starost 

o školní zahradu. 

RF 

(1953) 

Nezúčastnila se, měla volno. Zmiňuje, že to bylo dříve. 

 

Dotazované respondentky si nevybavují, že by v době jejich praxe musely 

o prázdninách navštěvovat mimoškolní akce. Přesto odpovědi dotazovaných učitelů 

z větších měst se shodují v tom smyslu, že o prázdninách museli do školy docházet v rámci 

stanovených služeb na školní pozemky nebo do školní družiny. Nejstarší respondentka 

prováděla o prázdninách, i když to nebylo povinné, inventuru šroubků a z vyprávění ví, že 

učitelé museli chodit po rodinách a propagovat sběr určitých věcí. Učitelé byli na počátku 

komunistické éry využíváni k propagaci režimu. Postupem času ale tyto zkušenosti 

vymizely.  
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Tabulka 12 

8. otázka Po studiích jste se sám/sama mohla rozhodnout pro školu, kam si podáte 

žádost nebo jste byl/la přiřazen/na? 

RA 

(1953) 

Mohla si vybrat sama, ale do práce nastupovala až dva roky po studiu, 

protože byla na mateřské dovolené. Ale domnívá se, že spolužačky z ročníku 

si mohly vybrat samy. 

RB 

(1946) 

Umisťování nezažila a mohla si vybrat školu, kam si žádost podá. 

RC 

(1953) 

Respondentka uvádí, že z jakého byl kdo okresu, tak tam si podal žádost a dál 

to už rozhodl někdo jiný na odboru školství. 

RD 

(1936) 

Respondentka zažádala o umístění do okresu místa bydliště, ale dále si 

vybírat nemohla, byla přiřazena. Má za to, že pokud si někdo chtěl vybrat jiný 

okres, nebylo to moc možné. 

RE 

(1946) 

Respondentka opět uvádí, že byla přiřazena podle okresu bydliště, že o tom 

rozhodovali sami a nikdo si nemohl moc vybírat. 

RF 

(1953) 

Respondentka chtěla jít do Tábora, ale žádost ji byla zamítnuta a mohla si 

vybrat pouze z okresů Písek, Český Krumlov a Prachatice. 

 

V době socialismu zřejmě nebylo až tak snadné svobodně se rozhodnout a vybrat si 

konkrétní školu, na kterou by se podala žádost, jak je tomu dnes. Při výběru místa šlo 

o proces, ve kterém rozhodovaly školské odbory ONV či KNV na základě požadavku 

pokrýt veškerá školská zařízení. Učitelé daný verdikt museli přijmout. Dotazované 

respondentky mají různé zkušenosti. Buď byly přijaté v rámci okresu bydliště nebo byly 

přiřazeny i do jiného okresu. Dvě pražské respondentky zmiňují, že si samy mohly podat 

žádost na určitou školu.  
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Tabulka 13 

9. otázka Setkal/la jste se někdy se skutečnostmi, které jste musel/la žákům zatajit, 

pozměnit? Jaké? 

RA 

(1953) 

Respondentka uvádí, že toto si ve třídě každý řešil sám, co jak dětem řekne 

nebo neřekne. Pokud nemusel něco říkat, tak to neříkal a pokud musel, tak to 

trochu zaobalil. Ale spíše se o ničem moc nemluvilo, nebylo totiž moc jasné, 

koho máte ve třídě a jaké by mohly být případně problémy. 

RB 

(1946) 

Snažila se vždy říkat věci na rovinu, jako příklad uvádí Vánoce, kdy dětem 

nevymlouvala představu, že dárky nosí Ježíšek. 

RC 

(1953) 

Uvádí, že takové situace byly, například co se týče historického učiva. 

Zmiňuje ale, že se vždy snažila říkat věci i svým pohledem, když samozřejmě 

neměla ve třídě inspekci. Děti, jelikož byly malé, to ještě tolik nevnímaly, 

proč jim to učitel říká právě takhle. 

RD 

(1936) 

Není si jistá, zda by mohla tvrdit, že dětem něco zatajovali, ale vzpomíná si 

na okupační rok 1968, kdy se raději k dané věci nevyjadřovali, protože by se 

mohli ocitnout v problémech. 

RE 

(1946) 

Neví přesně, zda nějaké skutečnosti pozměnila nebo zatajila, ale snažila se na 

to neklást důraz a říci to jen tak mimochodem. 

RF 

(1953) 

Snažila se dětem nelhat, snažila se opustit od politiky. 

 

Některé respondentky ve svých odpovědích uvedly, že svým žákům se snažily 

nelhat, snažily se odpustit od politiky a že si každý musel sám uvážit, co dětem řekne nebo 

neřekne. Jedna respondentka zmiňuje, že pokud ve třídě neměla nad sebou dozor, snažila 

se věci říkat i svým pohledem na věc. Respondentka RA uvádí, že se spíše o ničem moc 

nemluvilo, protože nebylo jasné, kdo je ve třídě. Naopak respondentka RC uvádí, že děti 

moc nevnímaly, proč učitel něco říká daným způsobem. V té době bylo především na 

učiteli samotném, aby sám podle sebe zvážil, co dětem říkat a co naopak před dětmi moc 

nezmiňovat.  
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Tabulka 14 

10. otázka Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musel/la dělat proti svému 

přesvědčení? 

RA 

(1953) 

Nevybavuje si nic, co by dělala s dětmi proti svému přesvědčení, člověk mohl 

najít nějakou věc, která byla dobrá. Nebyla k ničemu ani nucena, odkazuje se 

na rozumné vedení. 

 

RB 

(1946) 

Nic ji nenapadá. 

RC 

(1953) 

Vadilo jí zdůrazňování úlohy komunistické strany dětem, když měla přijít 

inspekce, pokud by to neudělala, měla by problém, politické oslavy, 

nesmyslná demonstrace protichemického obleku.   

RD 

(1936) 

Po výukové straně ne, ale z pohledu náboženství, když děti se s ní o tom 

chtěly bavit, nemohla se vyjadřovat otevřeně, jak by chtěla. 

RE 

(1946) 

Vybavuje si situace, které měla říkat dětem proti svému přesvědčení-př. že 

Písek byl osvobozen Rusy. A na ruský hrob dávat květiny. 

RF 

(1953) 

Uvádí, že proti jejímu přesvědčení bylo slavení politických oslav. 

 

Některé respondentky nenapadá nic, co by bylo proti jejich přesvědčení. Jiné 

respondentky ale přece jen vzpomínají na věci, které nebyly moc příjemné a byly proti 

jejich přesvědčení. Uvádějí například politické oslavy, sdělování lží dětem i skrývání 

vlastních skutečných názorů na náboženské vyznání. 

Tabulka 15 

11. otázka Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

RA 

(1953) 

Nesetkala se s tím, ale slyšela o tom, že to tak někde bylo. 

RB 

(1946) 

S manipulací se nesetkala, ale do třídní knihy byly učitelé povinni zapisovat 

D k dětem z dělnické rodiny, pro zvýšenou péči. 

RC 

(1953) 

Slyšela o tom; i se s tím osobně setkala. Obzvláště u dětí, které chtěly jít na 

vojenskou školu. Ty nemohly mít horší známku než trojku. Pokud by učitel 

dal nebo navrhoval takovou známku, nebralo se to v úvahu. 

RD 

(1936) 

Osobně se s tím nesetkala, že by se známky přizpůsobovaly tomu, zda je 

rodič straník nebo rodič jiného názoru. 

RE 

(1946) 

Nesetkala se s tím, ale je přesvědčena, že manipulace v hodnocení byla. 

RF 

(1953) 

Osobně se s tím nesetkala, ale ví o případu, kdy syn vysokého straníka 

postupoval dál bez postihu, i když nic neuměl a zlobil. 
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Zda hodnocení žáka bylo manipulováno a upravováno podle postavení rodičů, 

záleželo především na povaze osobnosti rodiče, jak své postavení v tomto ohledu využíval 

nebo dnes spíše řečeno zneužíval a jak mu bylo školou vycházeno vstříc. Respondentky 

většinou o takových případech pouze slyšely. Jedna se s tím dokonce osobně setkala. Byla 

vedením nucena udělit jinou známku, než jakou považovala za vhodnou. Takže 

k takovýmto manipulacím na školách rozhodně docházet mohlo, i z důvodu obavy 

možného vlastního postihu. 

Tabulka 16 

12. otázka Všiml/la jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, 

jejichž rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

RA 

(1953) 

Ano, setkala se se situací, kdy matka učitelka byla pod tlakem. Buď vstoupí 

do strany, nebo její dítě bude mít špatný posudek. 

RB 

(1946) 

Toto nezaznamenala, ale domnívá se, že to mohlo být i tím, že děti o ničem 

z domova nemluvily a rodiče před nimi též své názory nereprodukovali a tím 

je chránili. 

RC 

(1953) 

Sice měli složku o každém dítěti, ale nesetkala se s tím, že by učitelé měli 

třeba nějak osočovat dítě z rodiny, která režim neuznávala. Ono se o tom ani 

nemluvilo. Ale z jednoho rozhovoru ví, že za svůj buržoazní původ byl 

dotyčný ve škole zostouzen. Takže to asi bylo patrné spíše v padesátých 

letech. 

RD 

(1936) 

Opět se s tímto vůbec nesetkala, ale připouští, že v jiných školách to tak býti 

mohlo a zdůrazňuje, že to bylo především o lidech. 

RE 

(1946) 

Respondentka toto nezažila. 

RF 

(1953) 

Respondentka toto zažila. Ve škole, kde působila, se na to hledělo. V tom 

smyslu, když byl rodič ve straně, dítě nemohlo mít přece špatnou známku. 

 

Rozdíl v přístupu školy k dětem podle přesvědčení rodičů dotazované respondentky 

většinou nezažily. Přesto se s tím pár z nich setkalo. Jednalo se buď o toleranci ve 

známkování dítěte ze stranické rodiny, nebo o napsání špatného posudku na dítě, pokud by 

matka neudělala to, co se po ní požadovalo. Takže rozdílné přístupy k dětem na základě 

postoje rodičů se opravdu mohly objevovat. Podle jedné respondentky je také dost možné, 

že rodiče před svými ratolestmi své názory nereprodukovali a tím své děti chránili 

možnému negativnímu postihu.  
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Tabulka 17 

13. otázka Setkal/la jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se 

zaměřovala a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich 

ideologické smýšlení? 

RA 

(1953) 

V té době zažila asi dvě inspekce, takže to nebylo zas tak časté. Setkala se 

s věcným hodnocením hodiny, ale možná to bylo tím, že navštívili český 

jazyk a hudební výchovu. Z doslechu ví, že se něco řešilo, hlavně třeba 

učitelé dějepisu nebo jiní učitelé na druhém stupni. 

RB 

(1946) 

S takovouto inspekcí se nesetkala, inspekce se spíše zajímala o to, co děti 

uměly. Ale vzpomíná i na úsměvnou situaci, kdy si inspektor přišel 

odpočinout od velkého ideologického vystupování kolegyně. 

RC 

(1953) 

Zmiňuje, že inspekci šlo především o to, co děti umí. Ale samozřejmě 

sledovala i politické cíle hodiny, takže se je učitelé snažili při inspekci 

naplňovat. Zmiňuje také, že inspektory znali a věděli, co kdo vyžaduje, co 

sleduje. Při rozboru hodiny mohlo být i vytýkáno, že politický potenciál 

hodiny nebyl dostatečně využit, ale bylo také na osobě učitele, jak si svoje 

počínání uměl obhájit. 

RD 

(1936) 

Zažila mnoho inspekcí. Setkávala se hlavně s inspekcí, která sledovala 

didaktickou část a kontrolovala třeba i to, jak učitel píše. A má i zkušenosti 

s inspekcí, která sledovala i politické cíle, ale proto, že zrovna přišla na 

hodinu prvouky 9. května. 

RE 

(1946) 

Respondentce se osobně toto nestalo, nezaznamenala, že by inspekce šla po 

ideologickém smýšlení žactva. Inspekce sledovala hodinu a poté proběhl 

rozbor. 

RF 

(1953) 

Zajímali se především o učivo, ale pokud byl jasný politický cíl hodiny, tak to 

inspekce sledovala. 

 

Školní inspekce působila i v době socialismu. Všechny dotazované respondentky se 

s inspekcí během svého působení ve školství před rokem 1989 setkaly. Ne všechny ale 

zažily inspekci, která by se zaměřovala na ideově politickou výchovu žactva. Zmiňují, že 

inspekce šla především po didaktické stránce učiva a zjišťování toho, co žáci umí. Přesto 

některé zmiňují, že jestliže hodina měla jasný politický cíl a potenciál, inspekce se na něj 

také samozřejmě soustředila. Záleželo také na osobě inspektora a na pokynech shora, co 

má sledovat.  
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Tabulka 18 

14. otázka Zúčastňoval/la jste se jako učitel školení s politickou tematikou? Kdo ho 

vedl a jaké bylo celkové klima školení? 

RA 

(1953) 

Ano, to bylo povinné. Jednou za měsíc ve škole.  Zmiňuje, že to byla taková 

školení, kde člověk moc neposlouchal, pouze si to odseděl. Také byly všichni 

učitelé, aniž by o tom třeba věděli, přihlášeni do Svazu přátel Sovětského 

svazu (přesně si název nevybavuje-zřejmě SČSP), kde dostávali knížku 

s politickými školeními. 

RB 

(1946) 

Školení vždy vedla učitelka. Bylo povinné, i když se třeba nechtělo, prostě se 

muselo. 

RC 

(1953) 

To bylo povinné. Zmiňuje několik druhů školení. Školení od učitelů straníků 

jednou za měsíc, školení ROH, metodická sdružení, kde se učitelé školili 

navzájem nebo schůze Svazu československo-sovětského přátelství, kde 

členství bylo automatické. Všechno byla školení, která byla povinná 

a probírali se samé nedůležité věci. Má i zkušenost, kdy se musela jít školit, 

aby poté mohla školit učitele, ve škole, kde působila. Jelikož to bylo chvíli 

před revolucí, školení díky shodě náhod politicky rozložila, ale neměla za to 

žádný postih. 

RD 

(1936) 

To bylo povinné. Učitelé museli školit sami sebe a měli rozdělená témata, 

která chodila z okresu nebo OV KSČ, po osmdesátém roce už to přestalo. 

Museli losovat, kdo školení povede, nebo přijely soudružky z vyšších orgánů. 

Zmiňuje též postavení paní ředitelky v politice, která ovšem nebudovala svoji 

politickou kariéru a domnívá se, že zřejmě i díky ní byli ostatní učitelé kryti. 

RE 

(1946) 

Ano, chodila, vedli ho učitelé, kteří absolvovali VUML - Večerní univerzita 

marxismu-leninismu. Jako nestraník pravidelně chodila na školení a musela si 

dělat zápisky, poté byla zkoušená.  Na konci roku se skládala taková zkouška, 

která se považovala za naprosto důležitou, až to bylo komické. 

RF 

(1953) 

Ano, po celou dobu až do revoluce. Zažila školení, kdy školitelé byli vždy ze 

stranické buňky. 
 

Všechny dotazované respondentky se musely účastnit politických školení, tato 

školení byla povinná. Uvádějí různé způsoby školení. Shodují se ale na tom, že školení 

byla nezáživná, chodilo se tam pouze z povinnosti, i když se nechtělo. Dokonce jedna 

respondentka uvádí, že na konci roku museli učitelé z těchto školení provádět zkoušku.  
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Tabulka 19 

15. otázka Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc-dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

RA 

(1953) 

Nevybavila si nic tak dramatického, co by ji zasáhlo. 

RB 

(1946) 

Zmiňuje nepříjemnou situaci, když se musela zodpovídat, co dělala roku 

1968. Jelikož byla na mateřské dovolené, tak tato výpověď stačila. Ale jinak 

do jejích hodnot nic tak dramaticky nezasáhlo. 

RC 

(1953) 

Zasáhla ji přetíženost a zneužívání mladého učitele, který místo svého 

pedagogického rozvoje, měl mnoho odučených hodin. Domů přišel unavený 

a nemohl se stoprocentně připravit na další den. Případná hospitace mu to 

vytkla a nehledala důvody, spíše na základě toho bylo vedení úderné 

a tyranizovalo. Požadovalo přípravy na každou hodinu druhého dne. Hledalo 

si vždy obětního berana. 

RD 

(1936) 

Zasáhlo ji nejvíc, že musela vstoupit do KSČ, v té době jako učitel to musela 

podepsat, aby se vyhnula možným problémům, nazývá to určitým alibismem. 

Také jí vadilo, že musela jako učitelka jet podepsat kondolenční listinu, když 

zemřel Brežněv. Uvádí i další situaci, kdy bylo po učitelích vyžadováno jít 

recitovat k 50. výročí založení KSČ. 

RE 

(1946) 

Respondentka zmínila chování paní zástupkyně, které učitele deprimovalo. 

Chtěla plnit vše podle požadavků strany a na učitele tlačila a jednala s nimi 

tvrdě. Kritizovala, nepomáhala. Nejspíš se chtěla udržet na určité pozici. 

RF 

(1953) 

Respondentka si nic takového nevybavuje, myslí, že nic takového se nestalo. 

Zmiňuje, že věděla, do čeho jde a jak je školství nastaveno, když nemusela, 

tak dětem žádné politické situace nevysvětlovala a nevzpomíná si, že by ji 

třeba někdo do něčeho nutil. 
 

Dvě respondentky si nevybavují nic dramatického, co by zasáhlo do jejich hodnot. 

Ostatní respondentky si však ve svých vzpomínkách vybavují, že takové situace někdy 

nastaly. Vadily jim určité okolnosti, které pro ně byly nepříjemné. Respondentka RB 

vzpomíná na rok 1968, kdy musela napsat, co ve zmíněném roce dělala. Respondentka RC 

uvádí zneužívání mladého učitele. Respondentka uvádí nutnost vstoupení do strany, což ale 

nazývá svým alibismem. A respondentka uvedla nevhodné chování paní zástupkyně, 

zřejmě aby si udržela svoje místo. Některé respondentky tedy opravdu v době socialismu 

zažily určitý zásah do svých hodnot.  
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Tabulka 20 

16. otázka Zažil/la jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bál/la-například tím, že 

jste byla vyjádřením svých názorů ohrožen/a (z politických důvodů)? 

RA 

(1953) 

Ne, respondentka nezažila takový pocit, jelikož ji nikdo nikam netlačil, 

nevyhrožoval ji a nebyl na ní vyvíjen žádný tlak, který by jí třeba vyhrožoval 

výpovědí. 

RB 

(1946) 

Nic takového nezažila, pokud by se něco takového stalo, odešla by zřejmě ze 

školství. 

RC 

(1953) 

Zmiňuje, že se nebála vyjádřit svůj názor tak, aby se nikdo jiný neurazil 

a k tomu vedla i své žáky. Na druhou stranu byla z rodiny vychována, že 

nemá cenu se nějak vyjadřovat proti režimu, že to stejně nikomu nepomůže. 

Pokud se jí někdo ale na rovinu zeptal, odpovídala vždy tak, jak danou věc 

cítila. 

RD 

(1936) 

Nic takového nezažila, ale ví o případech, kdy lidé, kteří neměli politické 

ambice a někdo z rodiny problém, tak měli potíže. Příkladem je kamarádka, 

která byla perzekvována, protože její manžel psal v 68. roce proti okupaci. 

Ale sama v místě, kde působila, neměla problém ani strach. Chodila i do 

kostela v rámci možností. 

RE 

(1946) 

Zažila nepříjemný okamžik nátlaku, kdy jí bylo vytýkáno, že jako jediná 

neodebírá Rudé právo a že by to takhle nešlo, že musí být informována. Také 

zmiňuje obavu z chození do kostela, bála se, aby ji to někdo jako učitelce 

nevyčítal a aby neměla problémy. A proto chodila do kostela jen občas 

a v jiné obci. 

RF 

(1953) 

Takový okamžik nezažila. 

 

Skoro všechny respondentky se shodly, že strach v práci nezažily. Necítily se nikdy 

nějak ohroženy či pod nátlakem. Respondentka RE však uvedla, že nepříjemné jí bylo, 

když na ni byl vyvíjen tlak odběru Rudého práva a též zmiňuje obavu chodit do kostela, 

aby se nedostala do problémů. Další respondentka uvádí příklad, kdy kamarádka měla 

strach o svou práci, jelikož její manžel psal proti okupaci v roce 1968 a následné 

normalizaci. To znamená, že pokud měl někdo problém v rodině, mohly za to v některých 

situacích pykat i ostatní členové rodiny. Zda byl někdo perzekvován, záleželo zřejmě 

především i na tom, jak se kdo proti komunismu projevoval a s jakými lidmi zrovna přišel 

do styku.  
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Tabulka 21 

17. otázka Vzpomínáte si, že by byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? 

RA 

(1953) 

Respondentka vzpomíná na již zmíněnou kolegyni, která byla nucena vstoupit 

do strany pod nátlakem, že by její dítě nedostalo dobrý posudek. Z doslechu 

ví o podobných případech nátlaku, aby dotyční vstoupili do strany. 

RB 

(1946) 

Nevzpomíná si na nic ze svého okolí, ale slyšela o vyloučení učitelky ze školy 

kvůli přeskočení ruského článku ve vyučované hodině, ale neví, zda to byl 

pravý důvod nebo jenom záminka. 

RC 

(1953) 

Z politických důvodů nic takového nezažila ani o tom neslyšela, ale za 

perzekuci v té době považuje i již zmíněné profesní srážení, dávání najevo, 

jak je daná osoba špatný učitel a podobný teror. Na druhou stranu 

nepřicházely ani žádné rady nebo pomoc od vedení. 

RD 

(1936) 

Je přesvědčena, že někde lidi perzekvováni za své názory byli. Sama má 

příklad i ze studia, kdy byla její kamarádka vyloučena ze školy 

a neodmaturovala, protože měla strýčky faráře a otevřeně o tom mluvila. 

Respondentka říká, že i její rodiče raději do kostela v té době nechodili, aby ji 

spíše neuškodili. 

RE 

(1946) 

Nevzpomíná si, že by byl nějaký kolega perzekvován a ani o ničem takovém 

neslyšela. 

RF 

(1953) 

Nevzpomíná si na žádný případ, domnívá se, že to bylo spíše v padesátých 

letech, která v tomto byla asi horší. 
 

Dotazované respondentky opravdu uváděly různé příklady perzekuce, se kterými se 

setkaly nebo o kterých se doslechly. Dvě respondentky si takovou situaci nevybavují ani 

z doslechu. Dotazované respondentky zmiňují pár příkladů – nátlak vstupu do strany, 

vyloučení ze školy kvůli náboženství, profesní srážení. Záleželo také především na období, 

místě a na lidech, kteří svojí získanou mocí mohli osoby jiného názoru srážet 

a perzekvovat.  
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Tabulka 22 

18. otázka Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončil/la? 

RA 

(1953) 

Ano, přemýšlela o tom, ale spíše to byla souhra náhod, kdy děti byly často 

nemocné, takže se nejednalo o možnost skončení z politických důvodů. 

RB 

(1946) 

Spíše nevěděla, zda se po mateřské vracet k učitelství, ale nedovedla si 

představit nic jiného. 

RC 

(1953) 

Domnívá se, že možná ano. Ale nebylo to tak jednoduché, jelikož v minulém 

režimu byly obory podle studia jasně dané a nebylo lehké mezi nimi 

přecházet. 

RD 

(1936) 

Taková situace nebyla, nikdy neměla takové problémy, které by ji nutily 

skončit. 

RE 

(1946) 

Nepřemýšlela o tom, protože měla děti ráda a práce ji bavila. 

RF 

(1953) 

Práce s dětmi ji uspokojovala a bavila i přes tu druhou nepříjemnou část. 

 

Ani jedna dotazovaná respondentka nezažila okamžik, který by ji přinutil 

dobrovolně práci ve školství opustit. Shodují se, že práci s dětmi měly rády a že je 

naplňovala, i přes některé nepříjemné okolnosti spojené s komunistickým režimem.  
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Tabulka 23 

19. otázka Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? 

RA 

(1953) 

Respondentka má pocit, že věřící učitelé to nikde nehlásili, pokud chodili do 

kostela, tak se nesvěřovali a chodili třeba i jinde, aby je nikdo neviděl, to prý 

byla běžná praxe. Sama má zkušenost, že nemohla zpívat s dětmi koledy 

o narození Ježíše, to jí bylo zakázáno. 

RB 

(1946) 

Setkala se s věřícími učiteli, nemohli nosit křížek na krku a náboženství 

nesměli zanášet do třídy. Otevřeně se o tom nemluvilo. 

RC 

(1953) 

Neví, jestli se setkala, protože kdo byl věřící, tak to nedával najevo 

a nevyjadřovali se o tom. Jelikož se proti víře brojilo, neměli věřící lidé 

zapotřebí se s tím tedy někde prezentovat. Zažila i protináboženský výstup 

jedné kolegyně na schůzi, kdy upozorňovala na učitele, kteří jezdí do kostela 

do hor, ale neměla to zapotřebí, ale chtěla být zřejmě přespříliš věrná režimu. 

RD 

(1936) 

Sice chodila do kostela, ale musela se stejně držet stranou a plně se 

neprojevovat. V jiné vsi jí na to řídící upozorňoval, aby se neprojevovala. Už 

i při studiu nemohla nosit řetízek s Pannou Marií. Ale ví, že to někde mohlo 

být perzekvováno, pokud se učitel viditelně k náboženskému vyznání hlásil. 

RE 

(1946) 

Věřící učitelé to nedávali najevo a nikdo o tom nemluvil. Nikdo se na to také 

neptal. 

RF 

(1953) 

Setkala se s věřícími učiteli. Dokonce v jedné vesnické škole, kde působila, 

chodil farář do školy. Zažila ale i v jiné vesnici, že vedení se snažilo 

vyšoupnout ze školy paní katechetku. 

 

Dotazované respondentky se shodnou na tom, že náboženství v době socialismu 

nebylo podporováno a věřící učitelé tuto skutečnost raději moc najevo nedávali, jelikož se 

báli určitého postihu. Zkrátka o tom veřejně radši nikde nemluvili a do kostela chodili tajně 

mimo místo svého bydliště a pracoviště. Záleželo ovšem také určitě na době a na místě, 

kde dotyčný působil, zda se mohl alespoň trochu nábožensky projevovat. Příkladem je 

respondentka RD, která do kostela chodila, vědělo se to o ní. Ale přesto se nemohla plně 

projevovat tak, jak by sama chtěla. Musela se tedy také držet stranou.  
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6 Závěr výzkumné části 

Z daných rozhovorů vyplývá, že všechny respondentky, s kterými jsem rozhovory 

uskutečňovala, neměly úplně kladný vztah ke komunistickému režimu. Příkladem mohou 

být jejich reakce na realizování oslav politických svátků, na účast na politicko-

ideologických školeních, na přístup režimu k náboženství odrážející se i ve školství nebo 

i na hodnocení žáka související často s politickým postojem rodičů atd. Samozřejmě někdo 

se více přizpůsobil, u někoho to nebylo tak jednoznačné. Každopádně ale měly 

respondentky práci s dětmi rády a snažily se ji v době socialismu i přes věci, s kterými se 

úplně neztotožňovaly, co nejlépe vykonávat a nepřemýšlely nad tím, že by z politických 

důvodů tuto práci opustily. Každý si musel najít takovou cestu, aby právě tuto práci mohl 

v komunistické éře vykonávat a nezapomínal zároveň na to, kdo sám je. Tím myslím, že 

každá z respondentek se snažila práci vykonávat co nejlépe, aniž by se komunistickému 

režimu zaprodala. Respondentky mají společnou myšlenku, že vše bylo v lidech a v tom, 

kdo si co mohl dovolit. Slova jedné respondentky jsou následující: „A tam jsem poprvé 

nabyla dojmu, že prostě se i v socialismu dá učit, když je rozumnej člověk ve 

vedení.“ (RC). Dále se skoro všechny respondentky shodly, že i na prvním stupni zažily 

cenzuru. Vše bylo podrobeno komunismu a zaměřeno politicky. Učitelé tím byli svázáni 

a raději se k daným věcem nevyjadřovali tak, jak by třeba ve skutečnosti chtěli. 

Respondentka RA uvádí například i zákaz zpívání koled o narození Ježíše Krista. Režim se 

ke svému obrazu upravoval i dějiny. Respondentka RC uvádí, že o předsocialistických 

prezidentech bylo vždy v učebnici uvedeno i něco záporného. Respondentka RE zase uvádí 

příklad pozměněné dějinné události. Tvrzení, že Písek osvobodili pouze Rusové, což 

nebyla pravda. Všechny respondentky zmiňují nutnost slavení politických oslav 

a sdělování významu těchto svátků dětem, což respondentka RF uvádí jako něco, co bylo 

proti jejímu přesvědčení. V době socialismu také nebylo možné svobodně si vybrat školu, 

na které by chtěl učitel působit. Skoro všechny respondentky zažily přiřazování na vybraná 

učitelská místa. V době socialismu ale nastali i situace, kdy učitelé museli žákům určité 

věci zatajit, protože tak si to žádal režim. Respondentka RD uvedla příklad roku 1968, kdy 

se raději s dětmi na toto téma nebavili. Mohl by pak nastat problém a učitelé se báli o tom 

otevřeně a pravdivě mluvit. Dalším příkladem respondentky RC je i historické učivo, které 

bylo nepravdivě upravováno. Respondentky se shodly na tom, že co se týkalo 

organizačních věcí, mohly si ve třídě o těchto věcech rozhodovat samy, například pokud 

šlo o školní výlety. Některé respondentky uvedly i manipulaci v hodnocení žáka podle 
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politického postoje rodičů. Žákům, kteří měli politicky činné rodiče mohlo být nadržováno. 

Respondentka RF uvádí: „Pepíkovi nedávej pětku, tatínek je ve straně, má velkou 

funkci“ Učitelům mohlo být i vyhrožováno a mohli být zastrašováni. Respondentka RE 

uvedla nepříjemný pocit nátlaku, když jí bylo vyčítáno, že neodebírá Rudé právo a že 

takovým způsobem by to nešlo. Respondentky ve školství perzekuci z politických důvodů 

nezažily. Respondentka RD je ale přesvědčena, že lidé za svoje názory perzekvováni byli. 

Uvedla příklad ze studií, kdy její kamarádku ze školy vyhodili, protože měla strýčky 

faráře. Respondentka RC uvedla perzekuci v podobě profesního srážení. Učitelé, jak 

respondentky samy uvádějí, se museli s nelehkou dobou socialismu, která byla plná 

nesvobody a útlaků, poprat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  
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7 Závěr práce 

Komunisté se v Československu dostali k moci v únoru 1948 a doba této diktatury 

trvala celých 40 let až do roku 1989, kdy demonstrací studenti vysokých škol 17. listopadu 

zahájili nastávající konec vlády komunistické strany. Odstartovali tak začátek sametové 

revoluce, která docílila obnovení demokratických zásad a z Československa se opět stala 

demokratická země v čele s Václavem Havlem.  

Komunisté svou moc dokazovali po celou dobu svého vládnutí. V 50. letech to byly 

nechvalně známé politické procesy, které dokonce v některých případech končily 

i popravami. Komunisté dále odstartovali likvidaci soukromého sektoru, založili mimo jiné 

jednotná zemědělská družstva a na bohaté sedláky zaměřili jednu ze svých akcí, akci 

kulak. V 60. letech Československo zažilo určité uvolnění poměrů a zahájilo se takzvané 

pražské jaro. Bohužel tato vlna reforem skončila okupací Československa. Nastala tak 

tvrdá normalizace, kdy nevyhovující režimu byli stíháni, docházelo i k nové vlně emigrace 

atd. V osmdesátých letech začaly stále více přibývat různé demonstrace, které byly 

následně odměněny represemi. Přesto se komunistický režim začal chýlit ke svému konci. 

V době komunismu byla orientace východním směrem patrná ve všech oblastech 

a pozadu nezůstávalo ani školství, kde vliv Sovětského svazu byl zcela značný. Vydávaly 

se nové zákony, které měly za úkol československé školství přiblížit školství sovětskému. 

Výchovné a vzdělávací cíle školy se zaměřovaly na výchovu socialistického občana, 

zodpovědného budovatele socialismu a zastánce lidově demokratické republiky. Školy se 

musely podílet na slavení významných politických svátků. Osnovy učebních předmětů se 

zaměřily ve svých cílech hlavně na výchovu k socialistickým hodnotám. Rodina musela se 

školou spolupracovat a nepřicházelo v úvahu, aby se v rodině mluvilo hanlivě nebo 

nevhodně o socialistickém zřízení. Náboženství mohli vyučovat duchovní, kteří měli státní 

souhlas. Komunisté měli negativní vztah k náboženství, ale je zajímavé, že ještě na 

počátku jejich vlády se náboženství na školách stále vyučovalo. Až postupem času nadobro 

z povinných školních předmětů vymizelo a neuvádělo se ani na vysvědčeních. Stávalo se, 

že lidem bylo kvůli jejich náboženskému vyznání vyhrožováno. 

Učitelé měli za úkol z žáků vychovávat zastánce socialismu. Jejich povinností bylo 

se zúčastňovat ideově politických školení, museli skládat pracovní slib, který byl zaměřen 

velmi socialisticky. Pokud by ho nesložili nebo by byli proti němu, hrozil by postih. Na 

školách byly založeny i osobní složky učitelů, kam se ukládalo jejich hodnocení. Učitelé 

byli též různě rozmisťováni na svá pracoviště a nemohli si zcela svobodně vybrat místo 
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a školu, na které by chtěli působit. Podíleli se i na činnostech Pionýrské organizace.  

Cílem práce bylo zjistit názory, postoje a zkušenosti učitelů z období socialismu na 

jejich profesi a na školství. Dále také zjistit, zda se fakta získaná z odborné literatury 

shodují s výpověďmi učitelů. 

Respondentky, s kterými jsem rozhovor o socialistické době ve školství uskutečnila, 

neměly příliš kladný vztah ke komunistickému režimu, ale práci s dětmi měly rády, a tak se 

více či méně socialistické škole přizpůsobily. Jejich zkušenosti jsou následující. Snažily se 

dětem nelhat a podávat věci na rovinu. Každý si ale musel sám se sebou vyřešit, co dětem 

říci chce a může a co je již bylo za hranicí požadované normy a co už učitele mohlo 

ohrozit. Některé respondentky dělaly i věci proti svému přesvědčení, například slavení 

politických svátků, cenzura zaměřená na náboženství, socialisticky zaměřená výuka během 

inspekce a lživé informace, které strana po učitelích vyžadovala. To se týkalo například 

pozměňování historických faktů nebo záporných informací o předsocialistických 

prezidentech. Na socialistické škole zažily respondentky i nepříjemné chvíle. Zodpovídání 

se z toho, co dělala v roce 1968. Zneužívání mladého učitele, který místo aby se 

pedagogicky rozvíjel, musel mít mnoho odučených hodin, přišel domů unavený a nestihl se 

stoprocentně připravit na další den, což mu bylo vyčítáno. Nátlak vstupu do KSČ, což 

respondentka nazvala určitým alibismem. Podepsání kondolenční listiny, když zemřel 

Brežněv. Negativní chování vedení, které učitele deprimovalo. Slyšely i o perzekucích. 

Nucení pod nátlakem vstoupit do KSČ, jinak dítě nedostane dobrý posudek a nedostane se 

na školu. Neodmaturování a vyloučení ze školy kvůli náboženství. Učitelé nesměli také 

dávat najevo své náboženské vyznání, nesměli nosit křížek na krku a nábožensky se 

projevovat, což některým respondentkám vadilo, jelikož byly věřící.  

V odborné literatuře jsem zjistila, že bylo povinné na každé škole slavit politické 

oslavy. Respondentky mi tuto informaci potvrdily. Musely s dětmi vyrábět nástěnky 

a o důvodu politických oslav se muselo mluvit. V padesátých letech byly ve věstníkách 

ministerstva školství uváděny akce na podporu socialistického hospodářství a různé akce 

pro děti. Ani jedna respondentka ale takové akce již neuvedla, zřejmě tedy v době jejich 

působení na školách se již nic takového neuskutečňovalo. Učitelé také byli v době 

socialismu podle odborné literatury rozmisťováni na učitelské pozice. Tuto informaci mi 

respondentky potvrdily, pouze dvě respondentky si prý mohly místo svého působiště 

vybrat samy, jednalo se o respondentky z Prahy. Rodiče se nesměli o socialistickém zřízení 

zmiňovat negativně a hanlivě. Některé respondentky toto potvrdily a uvedly, že opravdu se 
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rodiče před dětmi o této situaci nezmiňovali a tím své děti chránili. Některé respondentky 

ale uvedly, že děti byly škatulkovány podle zaměření rodičů. Učitelé se museli účastnit 

politických školení, všechny respondentky mi tuto informaci potvrdily, bylo to povinné 

a nevyhnutelné. Školní inspektor musel být zcela oddán socialismu a musel dohlížet na 

dodržování socialistických zásad. Některé respondentky s tímto souhlasily a opravdu 

zažily ideově zaměřenou inspekci. Některé se ale vůbec nesetkaly s inspekcí, která by byla 

ideově zaměřena, spíše šla po didaktické stránce. Učební osnovy byly socialistické a byla 

v nich tedy obsažena cenzura. Respondentky o cenzuře ve škole mluvily různě. Některé ji 

zažily a zmiňují právě socialisticky zaměřené učebnice, dokonce jedna respondentka 

zmiňuje zákaz zpívání koled o narození Ježíše Krista. Některé respondentky si cenzury 

ve škole nevšimly, zmiňují ale, že to bylo možná tím, že učily malé děti. Požadavky dány 

shora tedy byly učiteli naplňovány, nastávaly ale situace, kdy je patrná určitá odluka faktu 

a skutečně získané zkušenosti.  

Doba socialismu tedy nebyla vůbec lehká, byla plná nesvobody, nátlaků, 

pozměňování historických událostí, byla idealisticky zaměřena. Lidé se nemohli 

vyjadřovat proti režimu, jinak by hrozil postih. Lidé, kteří režimu nevyhovovali, mohli být 

i za své myšlenky a názory perzekuováni. A v této nelehké době se musel i učitel a škola 

přizpůsobit režimu. Pro některé učitele mohlo být velmi těžké v období socialismu na škole 

působit, ale díky lásce k dětem se snažili tuto stinnou dobu přežít a vydržet. Nakonec 

uvedu výstižná slova respondentky RE: „Víte ono taky za ta léta už spoustu věcí splyne 

a kolikrát vzpomínáte na to lepší, než na to horší.“  
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8 Seznam zkratek 

ČSR – Česká socialistická republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

DAMU – Divadelní akademie múzických umění 

JZD – Jednotné zemědělské družstvo 

KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

KNV – Krajský národní výbor 

KSČ – Komunistická strana Československa  

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

MDŽ – Mezinárodní den žen  

MNV – Místní národní výbor 

MŠVU – Ministerstvo školství, věd a umění 

ONV – Okresní národní výbor 

OF – Občanské fórum 

ROH – Revoluční odborové hnutí 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SČM – Československý svaz mládeže 

SNB – Sbor národní bezpečnosti 

SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy  

SSM – Socialistický svaz mládeže 

SSSR – Sovětský svaz 

StB – Státní bezpečnost 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV KSSS – Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu  
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Příloha č. 1 

Žena RA 

Roč. 1953 

Vzdělání: 

• Pedagogická fakulta Brandýs nad Labem, Univerzita Karlova v Praze 1972-1976 

Praxe na škole: 

• Základní škola Praha 1977-1983 

• Základní škola Praha 1983 - dosud 

 

Respondentka na mě působila velice milým a otevřeným dojmem. Skrze odpovědi 

na otázky je patrné, že respondentce komunistický režim k srdci nepřirostl. Myslím, že se 

ke své práci snažila přistupovat zodpovědně, podle svého vlastního uvážení, vědomí 

a svědomí. To, jak sama během rozhovoru několikrát poznamenala, mělo na svědomí 

možná i rozumné vedení v čele školy. Respondentka ale také zažila chvíle, kdy pocítila, že 

komunistický režim je pod tlakem striktní cenzury a také může v určitých momentech tlak 

na některé lidi vyvíjet a škola i pod vedením rozumného člověka, tyto věci musí brát 

v úvahu. Přesto si respondentka stála pevně za svými názory a do komunistické strany 

nikdy nevstoupila. 

 

1. Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

Tak já si myslím, že vztahy byly takové standartní jako na všech školách. My tady 

máme v současnosti vztahy nadstandartní, takže tenkrát si myslim, že to bylo normální. 

Možná trošku horší vztahy byly mezi prvním a druhým stupněm, kdy přece jenom nebyla 

ta parta úplně dobrá a nepamatuju si z té doby, já jsem byla samozřejmě mladší, tak 

nepamatuju si, že by byly nějaké špatné vztahy. 

 

2. Našla byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachovala, a dnes už je to zrušeno? 

No určitě zase budu mluvit o vztazích, ale byly to vztahy mezi možná učitelem 

a rodiči, že byly takové trošku korektnější, řekla bych. Myslím si, že to byla věc, která asi 

byla opravdu dobrá a jinak asi nic dalšího.  
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3. Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

Tak to určitě, to určitě. Já si pamatuju, když jsem přišla prvním rokem, já učim 

hudební výchovu, tak tam zvláště před Vánoci jsem připravila s dětmi pásmo lidových 

koled, a to jsem tedy narazila, takže tam se zpívat, to doslova mi bylo zakázáno teda. 

Museli jsme zpívat jenom nějaké ty povolené písničky, ale bylo to myslim jenom tak první 

dva, tři roky a potom nějak, vlastně to bylo v sedmdesátých a pak v osmdesátých letech už 

to bylo trošku lepší. Ale bylo to určitě, bylo to i v knížkách a třeba jsme měli přikázané 

výzdobu nástěnek k jednotlivým výročím, to jsme prostě museli povinně dělat. Pak už 

jsme si z toho dělali legraci, protože bylo od Slovenského povstání na konci srpna to jelo 

až do toho června, to byla legrace teda. 

 

4. Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok 

stejně?(příklad 1. máj, 25. únor, VŘSR)? 

Tak jelikož jsem strávila většinu svého času na této škole, tak určitě se to nějak 

vyvíjelo. Ale pamatuju si z toho, že vlastně to bylo pevně dáno. Ta výročí se vlastně 

musela zmínit jak dětem, tak jsme jako museli nějakým způsobem. No, nebylo to 

kontrolováno, takže nějakým způsobem se s tim kantor musel vypořádat podle sebe. Ale ty 

oslavy byly, třeba první máj byl pro nás víceméně povinný, takže se nám třeba povedlo 

tam nejít, když jsme měli malé děti a podobně. Ale jinak tyhle věci určitě byly a slavilo se 

to. No, určitě co si pamatuju tady, tak slavil se první máj, tím, že se muselo teda hromadně 

někam odejít. Chodili jsme jako kantoři bez dětí a z toho teda nebylo moc úniku, 

výjimečně, když řikám, byly děti malé, tak člověk se na to mohl třeba vymluvit nebo tak 

a víceméně nějaké oslavy politické, to si nepamatuji. Jenom se to odvíjelo hlavně od těch 

nástěnek a popovídání si s dětma. Ale nějaké hromadné oslavy nebyly, to zase ne.  
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5. Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

No bylo toho určitě míň. V podstatě s dětmi se chodilo určitě méně do divadla, jako 

v současnosti chodíme více. Byly školy v přírodě, které se vlastně jezdily i na tři týdny. 

Jezdilo se na tři týdny, děti to měly dotované, většinou, takže třeba rodiče platili pět korun 

na den jenom, takže to pro ně bylo hodně dostupné. A jezdilo se vlastně v období, kdy bylo 

tady ošklivo v Praze, takže to opravdu byly takové jako ozdravné školy v přírodě. No 

potom byly různé branné akce, to je pravda. Po sobě různé, třeba i mimo týden, kdy třeba 

v sobotu bylo nějaké branné cvičení a podobně. Tak to bylo celkem pravidelně. Pamatuju 

si, že se tady hodně cvičilo jako opuštění školy, z důvodu prostě nějakého požáru nebo 

něčeho, tak si ale myslim, že to nebylo vůbec špatné, to zrovna nebylo od věci. Vyklizení 

vlastně budovy. No a potom to byly takové různé aktivity, vlastně třeba měli jsme 

akademii, ta bývala pravidelně, tady v Branickém divadle, už za dob vlastně teda před tou, 

no v těch osmdesátých letech. Já nevim, na co bych si ještě vzpomněla, no určitě, určitě 

byly. 

 

6. Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy 

(př. plánování výletů nebo jiných různých akcí)? 

Upřímně, nevybavuju si nějaké zákazy. Já myslim, že jsme měli docela paní 

ředitelku, která samozřejmě musela respektovat nějaká nařízení politická a tak dále, ale 

byla docela rozumná. Takže já si upřímně nevybavuju, že bych musela. No určitě to byly ty 

nástěnky, ty se musely, přes to vlak nejel. Ale nemluvila nám jinak do nějaké výzdoby jiné, 

myslím uspořádání ve třídě nebo, i když pravda je, že jsme neměli takové uskupení lavic, 

jelo se tím standartním způsobem, tam se tohle moc neřešilo. To až později, až pak v těch 

devadesátých letech. Ale neměli jsme, tady na té škole jsme neměli nic zakázaného.  
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7. Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních 

akcí? 

Ne, vůbec, vůbec. To si pamatuju jenom na škole, na fakultě, že jsme měli povinně 

nějaké tábory, kvůli praxi v podstatě, což si myslím, že bylo i rozumné. Ale jinak ne, 

nepamatuju si nebo ne nepamatuju, nebylo to. 

 

8. Po studiích jste se sama mohla rozhodnout pro školu, kam si žádost podáte 

nebo jste byla přiřazena? 

Tak já jsem to měla speciální, protože já jsem poslední ročník dělala s bříškem, byla 

jsem v jiném stavu a vlastně měla jsem to o půl roku odložené, protože jsem nastupovala 

do školy až po vlastně dvou letech po studiu. Takže jsem si to tenkrát mohla vybrat sama. 

Pokud si pamatuju, tak spolužačky z ročníku, většinou si mohly vybírat samy.   

 

9. Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? 

Jaké? 

V podstatě, myslím si, že člověk si tohleto musel kolikrát řešit sám, co dětem řekne 

a jak jim řekne a tak dále. Já jsem samozřejmě nebyla straník, takže jsem na to měla svůj 

názor. Takže je pravděpodobné, asi si nevybavím konkrétní situace jo, ale je 

pravděpodobné, že člověk některé věci spíš třeba, když nemusel, tak neříkal a pokud 

musel, tak je trošku zaobalil. A nebo prostě, spíš jsme o tom nemluvili, asi tak. Protože 

zase nebylo jasné, koho máte ve třídě z těch dětí a mohly být nějaké problémy. Takže spíš 

byla taková ta tendence, že jsme si řekli, že tohle třeba nebudeme nějakým způsobem 

rozvíjet, nebudeme na to upozorňovat. 

 

10. Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

Proti svému přesvědčení, to si nevybavuju. Já v podstatě vždycky tu člověk mohl 

najít nějakou věc, která třeba byla dobrá. Myslim si, že samozřejmě nebudu řikat to, že se 

nám někam nechtělo v sobotu nebo podobně, kdybych to chtěla říct. Byly děti a podobně. 

Ale nebyla jsme nucena k něčemu takovému, nebyla. Řikám, měli jsme tu poměrně 

rozumné vedení.  
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11. Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

Slyšela jsem o tom jenom. Já na tom prvnim stupni jsem nemusela nic takového 

dělat, ale slyšela jsem o tom, že se to někde řešilo. 

 

12. Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

No pamatuji si, že tady nastala situace, že byl žák, dokonce to byl syn paní učitelky 

a byl to dyslektik, a to se tenkrát ještě moc jakoby upřímně neřešilo a měl nějaké problémy 

a tam jako vim, že jí bylo řečeno, protože to bylo asi z důvodu, že byl potřeba nějaký 

přírůstek do dané strany a paní učitelka byla vybrána, aby jako vstoupila a ona nechtěla. 

Tak tam vim, že jí bylo jako řečeno, že tedy buď ano nebo že ten posudek nebude dobrý. 

Určitě tam nějaké takové osobní věci byly. 

 

13. Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 

smýšlení? 

No, já jsem zažila inspekci asi dvakrát v té době, nebylo to tak, že by to bylo úplně 

časté a spíš to bylo takové veselé. Samozřejmě, že sledovali, jestli správně, bylo to teda ale 

český jazyk a tam nebyl tedy zrovna nějaký problém. Ale veselé bylo, že přišla inspekce, 

sledovala, jestli jsou zatažené obě záclony symetricky a podobně, takovéhle věci celkem 

nesmyslné jo. Tím tady ta inspekce tenkrát byla docela známá, bylo to takové spíš 

úsměvné. Ale nicméně, protože jsem se setkala já s ní, byla to hudební výchova, byl to 

český jazyk, tak tam v podstatě v tom hodnocení nebylo co řešit, tam to bylo věcné. Ale 

z doslechu vím, že to všude nebylo. Určitě hůř na tom byly dějepisáři a další učitelé na 

druhém stupni. Tak tam vím, že se něco řešilo.  
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14. Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl 

a jaké bylo celkové klima školení? 

No tak bylo školení. Vlastně tenkrát existovalo, buď byla komunistická strana, 

která na škole tady měla pobočku a tam teda pár kantorů bylo. Ale musim říct, že na mě 

nikdo nikdy netlačil, ale měli jsme potom Svaz přátel sovětského svazu, přesně si ten 

název nevybavuju a tam jsme tedy byli přihlášeni, aniž bysme o tom věděli, všichni. Pak 

jsme dostali knížku a tam byla politická školení, a nebo ještě navíc bylo jednou měsíčně 

politické školení odpoledne, tady prostě na škole. Ono upřímně, moc si z toho nevybavuju, 

protože to člověk, musim říct, neposlouchal, člověk tam seděl. Odseděl si to, nemusel 

z toho dělat žádné výstupy, takže to spíš bylo takové, že člověk o něčem přemýšlel 

a neposlouchal, co se tam dělo. Ale museli jsme na to chodit povinně, to jo. To určitě ano. 

 

15. Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc - dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

Teď si upřímně nevybavuju nic tak dramatického, teď si teda nevybavuju nic, co by 

stálo za zmínku. To je škoda asi, že jo? Ale nevybavuju si teď nic. 

 

16. Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála-například tím, že jste 

byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

Já ne, ne, ne. Řikám ani tady na mě nikdo netlačil v podstatě, že bych musela 

vstoupit někam nebo že by mi někdo osobně vyhrožoval, ne vůbec. Nebo že by byl tlak, že 

třeba když něco neudělám, tak mohu dostat výpověď, ne. 

 

17. Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to 

vnímala? 

Měla jsem tady tu kolegyni, která vlastně teda byla nucena do té strany vstoupit, 

protože se bála, že to dítě se pak, protože mělo problémy, nedostane třeba na školu. Mělo 

problémy toho dyslektického charakteru, takže ne žádné výchovné. Takže to si pamatuju 

a z doslechu spíše podobného rázu, že když bylo nutno, tak na někoho tlačili ze strany. Mě 

se to naštěstí vyhnulo, ale asi bych tam spíše prostě nevstoupila. Já myslim, že to asi se 

obecně vědělo, takže to ani nezkoušeli, no.  
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18. Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončila? 

Bylo to tak, ale myslím si, že to byla souhra více náhod. Bylo to v době, kdy 

vlastně jsem měla malé děti a nebylo to vyloženě ale z politického důvodu, což asi by bylo 

zajímavější, ale bylo to z důvodu nemocnosti dětí mých, tak jsem přemýšlela, protože 

přece jenom v tom školství je to náročné, když jsou děti nemocné a teď za vás někdo 

supluje a necháváte tam vlastně tu třídu. Tak to v té době. Ale z politických důvodů, jak 

řikám, měla jsem štěstí, že tady vlastně to nějak nebylo vyhroceno. Bylo to o lidech tady 

a bylo to celkem v klidu, i když ty situace někdy byly. 

 

19. Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

Tak upřímně nepamatuju si tady z té školy, že by někdo na tom, že by s tím někdo 

bojoval. Já mám pocit, že pokud někdo chodil, tak si asi chodil a nikde to neřešil. Neřešilo 

se to veřejně, jenom v podstatě s tím souvisí to zpívání těch vlastně koled o narození Ježíše 

Krista a podobně. To vim, že jsem já s dětmi zpívat neměla jo. Vim, že jsem byla ve třídě, 

hráli jsme, vesele zpívali, přišla paní zástupkyně a prostě za dveřmi mi vysvětlila, že tyhle 

písničky se hrát ve škole nebudou, a přestože jsme spolu teda jako, tak ona řikala, že by 

s tim měli problém. V podstatě ona to vysvětlila, no tak jsme se na tom nějak domluvili. 

Bylo to omezení, bylo to politické, ale prostě, tak to prostě bylo no. Ale že by někdo 

nechodil do kostela nebo že by s tím tady někdo zápasil nebo bojoval si nevybavuju. 

Myslim si, že třeba chodil někam dál, kde ho nikdo neviděl. A to byla běžná praxe, tak.  
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Příloha č. 2 

Žena RB 

Roč. 1946 

Vzdělání: 

• Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 1965 - 1967 

• Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 1967 - 1971 

Praxe na škole: 

• základní škola obec u Olomouce 1971 - 1972 

• Základní škola Praha 1978 - 

 

Pozn.: Paní učitelka si nepřála být nahrávána. Odpovědi jsou zaznamenány v bodech, 

o kterých paní učitelka mluvila 

 

Respondentka na mě na začátku setkání působila rezervovaným i trochu opatrným 

dojmem. Možná to také způsobil fakt, že neměla zájem o nahrávání rozhovoru. Během 

rozhovoru však odpovědi zněly otevřeně a upřímně. Respondentka je zřejmě nekonfliktní 

povahy, protože, jak sama zmiňuje, vždy určitým způsobem vyšla s kolektivem. Snažila se 

řídit svým vlastním názorem, pokud to bylo možné, nikdy ale nepociťovala ohrožení či 

strach z určitého nátlaku. Sama však přiznává, že by to byl případně pádný důvod školství 

opustit. Práci ve škole a hlavně s dětmi měla moc ráda a nedovedla si představit práci 

v jiném oboru, a tak v době socialismu ve školství fungovala, i když ne vždy s některými 

věcmi souhlasila. 

 

1. Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

• Vždy vyšla s kolektivem. 

• Nevraživost mezi kolegy nezaznamenala. 

 

2. Našela byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachovala, a dnes už je to zrušeno? 

• Osnovy byly lepší - byly už propracované, jednotné učebnice. Pro žáky bylo tedy 

z tohoto hlediska snazší přecházet ze školy na školu. 

Pozemky a dílny - zde měli možnost uplatnit se i žáci, kteří nebyli nadaní k učení. 

Příkladem může být problémový žák, který se díky těmto pracím stával lepším, 
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vychovanějším. 

 

3. Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

• Na prvním stupni cenzuru jako takovou učitelka nezaznamenala. 

 

4. Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok stejně? 

(příklad 1. máj, 25. únor, VŘSR)? 

• Štěstí na ředitele, díky nim se to tolik nepřehánělo. 

• Nástěnky se dělaly - bylo jasné, co na nástěnku má přijít. 

• Chodilo se do prvomájového průvodu. 

 

5. Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

• Lampionový průvod, který byl pořádán nejenom pro děti, ale i pro rodiče a přátele 

školy. Konal se 17. listopadu. Nebylo to ale povinné, lidi a děti to bavilo. 

• V rámci pionýra, protože škola spolupracovala s pionýrem - akce Partyzánský 

samopal. 

 

6. Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy 

(př. plánování výletů nebo jiných různých akcí)? 

• Výlety si učitelka vždy plánovala sama. 

• Škola v přírodě byla dána příkazem, poté musel učitel třeba odjet, kam nechtěl 

a kdy nechtěl. 

• Pokud se ale přišlo s návrhem, co by bylo dobré, probíhala diskuze a bylo to možné 

uskutečnit, př. divadelní představení.  

 

7. Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních 

akcí? 

• Toto si už nepamatuje. Lze ale zmínit, že po příchodu do Prahy se setkala s letní 

družinou, která probíhala o prázdninách, a kantoři se museli účastnit - střídali se ve 

službách, v družině i přespávali. Záleželo ale na řediteli, zda tato družina na škole 
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probíhala. 

 

8. Po studiích jste se sama mohla rozhodnout pro školu, kam si žádost podáte 

nebo jste byla přiřazena? 

• Toto přiřazování nezažila, po škole si mohla vybrat školu, kam si žádost podá. 

 

9. Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? 

Jaké? 

• Vždy se snažila říkat věci na rovinu. Příkladem mohou být Vánoce, kdy by škola 

neměla propagovat Ježíška. Vést děti k toleranci, kde chodil Ježíšek, tam chodil, 

kde nechodil, tam nechodil. Setkala se i se situací, že ve třídě nemohl být vánoční 

stromeček. 

 

10. Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

• Snad ani ne. 

 

11. Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

• S manipulací v hodnocení se přímo nesetkala, ale do třídní knihy se muselo 

zapisovat D k dětem, které pocházely z dělnické rodiny a věnovat jim zvýšenou 

péči. 

 

12. Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

• Nevšimla si, ale bylo to dáno asi i tím, že děti o tom nemluvily, asi byly vedeny 

z domova o tom nemluvit a hlavně rodiče před dětmi také své názory nesdělovali 

a tím je i chránili.  
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13. Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 

smýšlení? 

• Osobně se s takovou inspekcí nesetkala. Ale má vzpomínku, kdy si inspektor 

přišel do její třídy odpočinout, protože z vlaječek ve vedlejší třídě a z přehnaného 

ideologického přístupu kolegyně byl unaven. Inspekce šla většinou po tom, co děti 

uměly. 

 

14. Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl 

a jaké bylo celkové klima školení? 

• To bylo povinné. Musela. Moc se jí na tyto porady nechtělo a nepřemýšlela o tom 

a šla, tak to prostě bylo. 

• Školení vždy vedla učitelka. 

 

15. Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc - dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

• Do hodnot osobně ne, ale byla nepříjemná situace - muselo se psát, co kdo dělal 

roku 1968, paní učitelka napsala, že byla na mateřské dovolené a jiné starosti 

neměla a tato výpověď prošla. 

 

16. Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála - například tím, že 

jste byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

• Nestalo se, že by se bála. Pokud by se něco takového stalo, že by se bála a cítila se 

ohrožena, odešla by ze školství, pokud by jí bylo něco proti srsti. 

 

17. Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to 

vnímala? 

• Nezažila, ale slyšela o případu, kdy učitelku vyhodili ze školy, protože přeskočila 

článek v ruském jazyce, ale zda to byl opravdový důvod nebo záminka, to neví 

přesně.  
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18. Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončila? 

• Přemýšlela spíše jestli se po mateřské do školství zpátky navrátit, ale nedovedla si 

představit, že by dělala něco jiného. 

 

19. Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

• Setkala se s věřícími učiteli, nesměli nosit křížky na krku a nesměli své názory 

zanášet do třídy. Jinak se to neřešilo a učitelé o tom moc nemluvili.  
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Příloha č. 3 

Žena RC 

Roč. 1953 

Vzdělání: 

• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Učitelství pro základní školy –  

1. st. + VV) 1977-1981 

Praxe ve školství: 

• Základní škola Mladá Boleslav   1981-1986 

• Základní škola Mladá Boleslav   1986-1987 

• Základní škola Kosmonosy         1988-1996 

 

Setkání s touto respondentkou bylo přátelské a rozhovor s ní otevřený a sdílný. 

Narátorka odpovídala velmi obsáhle a upřímně. Z odpovědí byl patrný záporný vztah ke 

komunistickému režimu, který byl dán asi i samotným respondentčiným 

„buržoazním“ původem a vychováním. Pro ni negativní požadavky režimu zaznamenala 

bohužel i na půdě školy, musela je přijmout jako fakt té doby. Přesto se vždy snažila řídit 

svým svědomím a nezapomínat na to, kdo ona sama je. Svůj názor, pokud ho někdo chtěl 

slyšet a vyžadoval ho, vyjadřovala tak, jak cítila. Měla na věci svůj vlastní pohled, ale 

zároveň si také uvědomovala, že neustále vyjadřovaný nesouhlas stejně ničemu nepomůže. 

 

1. Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

No já bych řekla, že ty vztahy byly školy od školy různý. Ale budu mluvit teda 

o tom, co jsem zažila já. No tak ty vztahy nebyly. Byly na jednu stranu jakoby přátelské, 

ale na druhou stranu tam byly protipóly ve smyslu, kdo má lepší výsledky dosažené s žáky 

ve třídách a vždycky byly preferovanější ti učitelé, kteří už tam na té škole byli více let. Já 

tam byla nová příchozí a nás tam přišlo asi osm, tehdy po fakultě noví, takže kdo tam byl 

více let, kdo byl člen strany, tak byl vždycky preferovanější, a kdo prostě šel takzvaně na 

ruku vedení školy, čili aby to nějak tak odpovídalo tomu, co ta si doba vyžadovala, aby to 

teda mělo podle nich tu představu. Vždycky nám bylo řečeno: „I když nejste členy strany, 

jste jejími pracovníky a musíte s tím počítat, že musíte pracovat v její prospěch.“ A takhle 

to bylo stavěný. Takže z toho pak byly ty vztahy buď dobrý, kamarádský, a to jsme ale byli 

vrstevníci. Pokud to byli starší kantoři, když byl člověk shovívavej a uměl s nima jednat, 

tak s nima vyšel dobře. Když to byli takoví ti úderní straníci, tak to bylo horší, protože tam 
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potom člověk s nima moc přátelských vztahů nenavázal v žádnom případě. Anebo na 

takový tý bázi vše ve slušnosti, aby to probíhalo hladce a dobře. 

 

2. Našla byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachovala, a dnes už je to zrušeno? 

Tak osnovy, když vezmeme tu vzdělávací část, tak si myslim, že byly celkem dobře 

postaveny. Když vezmeme tu výchovnou část, tak ta byla z padesáti procent zaměřena 

vždycky politicky, ale i dejme tomu o morálce. Ale ta morálka se tehdy tak nějak 

nezdůrazňovala po tý etický stránce, ta morálka byla vždycky víceméně ve vztahu k straně, 

komunistický straně jo? Takže tím to bylo vždycky ovlivněno politicky nějakým 

způsobem. A když vezmu dejme tomu osnovy jako takový, tak celkem bych považovala, až 

možná byly příliš nabušený, obsahově dost náročný, aby se to všecko stihlo s těma dětma. 

Jinak těžko říct, co bych přenesla, protože principiálně je to školství pořád stejné, že tam 

není žádnej až tak, když opominu ideologickou náplň a todle všechno tak. Neumim na 

todle až takhle úplně přesně odpovědět. 

 

3. Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

No všude, naprosto, naprosto. Protože všecky ilustrace, všechny doprovodný 

články, texty byly vždycky zaměřený i obsah, kromě toho vlastního vzdělávacího procesu, 

výchovně a ten byl vždycky politickej, ten cíl. Vždycky to tam bylo nějakým způsobem 

včleněno tak, aby to bylo jasně dáno politicky. Taky když přišel inspektor na hospitaci 

a zjistil, že mám hodinu ve druhý třídě v prvouce, hodinu zdravotnictví a já jsem dětem 

nezdůraznila, že je to zdarma socialistické zdravotnictví, tak mi to bylo vytknuto jako že 

jsem nevyužila jednoho z momentů těch výchovných cílů, kdy ty děti musí vědět, že je 

zdarma. To, co bylo ostatní už moc, tak ho nezajímalo, ale tohle bylo špatně, že jsem to 

nezdůraznila. Takže všude se to muselo vkládat, furt se na to muselo myslet, že jo. Když 

bylo vždycky na začátku přípravy výchovně vzdělávací cíl, tak vždycky ten výchovný, aby 

tam byl ten prvek, že prostě je to všechno podrobeno do toho komunismu, když to řeknu 

takhle. Tak to tam bylo jasně dáno.  
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4. Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok stejně 

(příklad 1. máj, 25. únor, VŘSR)? 

Ano pravidelně, každoročně. Pořád ve stejném duchu, spíš bych řekla zpočátku, 

kdy já byla dítě, tak to bylo takový, o tom, že se člověk jako se na to těšil, že to bylo 

oslavný, ale pak už to začalo mít charakter: „Teď musíte, teď tohleto, teď pudou všichni do 

prvomájovýho průvodu, teď se udělá výzdoba oken jedna pět devět vždycky bylo že jo. 

Jednička první máj, pražský povstání pětka, devítka osvobození. Dneska už je to osmýho, 

žádnýho devátýho. A to bylo prostě striktně daný. Nástěnky třeba ve třídách bylo jasně 

dáno, co byly vždycky politický výročí, tak muselo být na nástěnkách. Vždycky jedna 

nástěnka na tohleto téma, vlastně politický. Takže vždycky si pamatuju, když jsme začínali 

1. září s dětma školu, tak tam bylo slovenské národní povstání a že bylo v druhý půlce 

srpna, ale protože to spadalo jako do toho období, a ještě v tom září myslim, že nic nebylo, 

tak vždycky se začínalo SNP no, takže vždycky, to bylo jasně daný. A i ty oslavy, to 

všechno to bylo prostě - jo, musíte. Pamatuju hrozný problémy, když přišel První máj na 

nějakej den jako třeba pondělí nebo všední den a rodiče, tehdy se ujíždělo na chalupy 

a rodiče řekli dítěti, ty nepudeš do průvodu, ty pojedeš s náma na chalupu, tak to bylo 

vždycky řešení. Museli jsme řešit s rodičema, proč to dítě. Dokonce já na tý sídlištní škole 

pamatuju v některejch letech, že řiditelka, že museli rodiče jít za ředitelkou a vyžádat si, že 

to dítě se nemusí zúčastnit prvomájového průvodu. Jakmile by to neudělali, tak bych z toho 

měla zle já, že jo, že jsem ho pustila a oni se mě neptali ty rodiče, prostě neposlali do školy 

a bylo, protože byl státní svátek a v podstatě do školy nemuselo, že jo. Ale muselo se to 

takhle až přes řiditelku. 

 

5. Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

To bude znít komicky. Už na prvním stupni se na naší škole dělaly pohovory 

a rozhovory, besedy s členama lidovejch milicí. To už dneska naprosto nepřichází v úvahu, 

aby přišel milicionář do školy, vedl rozhovor. A my jsme s dětmi šli tady do Musea 

lidových milicí, do škodovky, kde si prohlíželi uniformovaný panáky a jak v únoru 

pomáhali budovat a odstraňovat všechno špatný a tohle všecko. Takže určitě lidový milice, 

to je úplně mimo že jo. Vždycky si připomínali třeba let do vesmíru, Gagarina, ale to se 
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v podstatě třeba připomíná i dneska, ale tehdy se to ještě připomínalo s takovym tim 

politickým podtextem: „Podívejte se sovětský kosmonaut byl nejlepší a první a takový, že 

jo. Tak to mělo vždycky takovej podtext, no ty první máje to bylo jasný, že jo. Co tam ještě 

bejvávalo? No ty lidový milice ty byly prostě hrozný. Měli jsme, a to už dneska už vůbec, 

bývaly takzvané brigády socialistické práce ve fabrice. Oni vždycky měli nějaký, jakoby 

plnit něco ve vztahu třeba ke školství, takže si našli třídu a chodívali, to bylo komický, to 

mi tehdy přišlo hrozně legrační. Čtyři dělnice z linky přišly do třídy: „ A děti my se jdeme 

na Vás podívat.“ A děti koukaly, že jim vůbec nepřišlo, kdo to je a oni prostě titul brigády 

socialistické práce se šly podívat na své čtvrťáky. Anebo jsme konaly výlet, a to bylo zase 

dobrý, že oni ve fabrice zajistili autobus, za který se platily minimální poplatky. 

Škodovácký autobus, lidový milice se do toho zapojily a ta brigáda socialistické práce, tak 

nám zajistili autobus a i s náma dva jeli. A ženský koukaly ty děti, proč s námi jedou, 

protože to bylo legrační. Někdy to byli rodiče těch dětí, tak to potom bylo docela dobrý, že 

jo. Ale s těmahle brigádama socialistický práce to už dneska vlastně vůbec nic takového 

ani vůbec nevím, jestli ty školy dnes mají nějakou družbu někde s někým takhle to nazývat 

to asi vůbec nelze. No ještě přemýšlím, co tam bylo takového. Ono kdyby člověk 

přemýšlel, tak by něco vynašel. No ta brigáda socialistický práce, ty lidový milice, ty 

besedy. Nebo se chodilo i na, a to je škoda, to bych přenesla i do dnešní doby, že se chodilo 

na exkurze. Třeba se čtvrťáky se šlo na exkurzy do nějaké továrny ve městě, aby ty děti 

viděly, jak vypadá provoz. Ono to mělo formovat to dítě k tomu, že jednou bude rádo 

pracovat v této fabrice, že jo.  Ale jako dneska ty děti někam jdou a vůbec nevědí, co 

obnáší práce, něco, cokoli. A to by byl zase takovej docela dobrej prvek ty návštěvy těch 

provozů v továrnách ve městech, a to dneska určitě není. 

 

6. Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy 

(př. plánování výletů nebo jiných různých akcí)? 

Ono bylo dáno, že třeba se jede na jeden výlet, ale kdy si ho určíme, kam pojedeme, 

to už jsme si určili sami. To už dokonce nechávali na nás i to sehnání autobusu a tohle 

všechno. Tam zas moc velká podpora z vedení školy nebo z odboru školství ani moc 

nebyla. To už nechávali, protože vy tu máte jeden den volna, tak si ho vyberte, kdy ho 

chcete čerpat a kam si pojedete. Jenom si s sebou zajistěte rodiče, abyste měli s sebou 

dostatečnej počet dospělejch osob že jo atd. Z tohoto pohledu ano, tam to nechávali na nás.  
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7. Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních 

akcí? 

Nenene, já už jsem generace, kdy to nebylo. Jediný, co jsme měli, prostě jsme měli 

školní zahradu a bylo potřeba, ty výpěstky těch dětí tam třeba chodit zalívat nebo něco. 

Takže jsme si jako dohodli s učitelkama kolegyněma, kdo který den v týdnu, o prázdninách 

pude na tu školní zahradu, zaleje to tam a tak dále. To bylo jediný, ale jinak jsme jako 

povinný už neměli nic, to už ne. 

 

8. Po studiích jste se mohla rozhodnout sama, kam si dáte žádost nebo jste byla 

na místo přiřazena? 

Nebylo to přidělením. Víceméně z jakého jste byla okresu a kde jste bydlela, tam 

jste si dala na okres požadavek na odbor školství o práci a oni si vás už přidělili, tam už 

jako rozhodování příliš velký nebylo. To už jsme si nemohli, to už nám bylo řečeno: „Vy 

pudete sem a tady budete a hotovo dvacet. Takovéto jako že byste šla a obešla školy, který 

ředitel, protože ti ředitelé o tom také nerozhodovali, že jo. O tom rozhodovali na odboru 

školství, oni věděli přesně, kam potřebujou doplnit. Ta fluktuace byla obrovská. To na 

velkých školách, tam třeba ze sedmdesáti učitelů dvacet odešlo a dvacet nových přišlo 

každý rok. Takže tam se nestalo, že by byl fakt stálý kolektiv. Ale byly pak menší školy, 

kde už to bylo zaběhnuté a tam už ty učitelky vlastně učily třeba od svých pětadvaceti, co 

přišly po mateřskejch až do důchodu, že jo, do těch pětapadesáti, třicet let v kuse. A to 

jsem zažila potom už na tý škole menší, kde sem potom učila naposledy. Ale ta sídlištní 

škola, to bylo nepřeberný množství. I během roku se střídali, to prostě lítalo. Jeden odešel, 

druhej přišel. To bylo nestálý hrozně moc, no. 

9. Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? 

Jaké? 

No tak jistě, ve vlastivědě nebo tam, kde se to týkalo dějin, že jo, tak byly dějiny 

vždy podány tak, aby to odpovídalo tehdejším představám, takže to člověk. Sice se to 

přečetlo, vysvětlilo, tak jak říká učebnice. Ale pokud jsem věděla, že to tam je jakoby 

přizpůsobeno tomu, co si představovala tehdejší doba, no tak jsem se jim to snažila podat 

i svým pohledem. Ale ne abych řikala: „Hele děti, ten Lenin byl blbec.“ Takhle ne. 

Vždycky nějak decentně přizpůsobit ten výklad tomu, že ještě tady, třeba nebylo běžně 

zvykem, aby se, když se došlo ke vzniku republiky, aby se, jo ano, první prezident 

Masaryk, dobrý. Nebo Beneš, a teď i se učili, jak šli za sebou jednotliví prezidenti, že jo. 
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A vždycky k těm předsocialistickým prezidentům byly nějaký dovětky do záporu. No tak 

to člověk nemusel, když nechtěl, že jo. Nebo nechtěl, kdyby tam seděl inspektor, tak asi 

člověk bude citovat, co je v učebnici a pokud po svým, tak jsem si k tomu řekla vždycky 

svůj názor, ale řekla jsem jim to citlivě tak, jak to cítím já. Že ty děti v tý době byly docela 

malí, od tý dejme tomu, já učila vždycky jenom druhou, třetí, čtvrtou třídu, takže ony to 

tak nevnímaly. Oni žili v tom, že prostě ty děti ještě v tomhle věku tohle neuměji 

vyhodnotit a nemám pocit, že bych tam měla třeba děti z rodin, který by byly 

perzekvovány nebo že by nějak se jich to dotýkalo. Takže ty děti ani moc nevěděly a co 

jim člověk řek, tak ano. Mám pocit, že někdy jsem řikala věci, že kolikrát si řikám, tak 

a teď kdyby to ty děti pustily ven, tak jdou pro mě, ale nikdy se nic takového nestalo. Že ty 

děti v podstatě si to neuměly vysvětlit, proč jim to takhle řikám, že jo, nebo to pozadí tam 

nevěděly. 

 

10. Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

Ano, byly. Vadilo mi zdůrazňování vedoucí úlohy komunistické strany, pokud přišla 

inspekce, tak to po nás bylo přímo vyžadováno. A když jsem to nezdůraznila, tak 

samozřejmě pak v mém hodnocení se to objevilo jako záporné. Dále mě napadá, že při 

branném cvičení se děti oblékaly do protichemického oděvu, který byl napodoben 

pláštěnkou a igelitovými sáčky na ruce a nohy připevněné gumičkou. Což mi tedy přišlo 

dost bezvýznamné pro tu ochranu dětí v případě nějakého nebezpečí... A také zmíním 

politické cíle hodiny, zaměřené na politická výročí a vedoucí úlohu dělnické třídy. A tvorba 

nástěnek a výtvarných prací v období oslav socialismu. 

 

11. Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

To bylo. A nejenom jsem to slyšela, ale i zažila na vlastní kůži. Byli jsme 

ovlivňováni. Třeba dítě by dostalo špatnou známku z určitého předmětu, dejme tomu i tu 

hloupou z té výtvarky. Měla jsem třeba, paralelně jsem učila výtvarky ve dvou třídách 

a v jedný třídě se vyskytoval naprostej lempl, kterej nic nedělal, válel se tam úmyslně, tak 

jsem řikala, víš co chlapče, když to s tebou pude takhle dál, tak dostaneš prostě trojku a to 

buď rád, že ti nedám čtyřku. A to se moc nenosilo, tak tu trojku. Haló, šílený haló. Na 

pedagogický radě, protože jsme museli vyplňovat klasifikační archy, že jo, jak, co, komu 

navrhujeme. Haló, že tenhle kluk by měl mít trojku z výtvarky: „Jste se snad soudružko 
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zbláznila ne, vy nevíte, že s tímhle klukem počítáme na vojenskou školu?“ A speciálně, jak 

přešli na druhý stupeň a chodili každej rok z vojenských českých posádek náboráři, aby 

lákali ty kluky na ty střední školy a tam prostě, kluk byl samá čtyřka, samá koule. 

V okamžiku, kdy řek, že by chtěl jít na vojenskou školu, tak už nesměl mít horší než 

trojku, a to ve výjimečném případě, spíš jedničky, dvojky. Takže to byli úplní tupci a z těch 

škol vylejzali jedničky, dvojky. Protože oni je brali bez přijímaček, bez ničeho. Takže 

hlavně aby měl nějaký to vysvědčení. A ten bude jednou voják, tak dobrý no. Tak tam to 

bylo naprosto, třeba co se týkalo vojenských škol, kde oni měli neustálý nedostatek 

studentů, no tak se to na těch základkách ovlivňovalo a furt se jako lanařily ty děti: „ A že 

pudeš na vojenskou?“ Když řekl, ano, půjdu na vojenskou, tak se to napsalo do těch 

osobních hodnocení, co jsme vždycky vedli, že jo, že jako má zájem o studium. A v tu 

ránu, když tohle proběhlo, tak to už prostě. I kdyby byl úplně sebeblbší, když to řeknu po 

lidovu, tak byl najednou chytrej a běda žádný špatný známky nebudou. Tak to bylo 

vždycky tohleto ovlivnění. 

 

12. Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

Já myslim, že tohle by se hodně dotýkalo padesátých let, možná šedesátých, ale 

u mě už ne. Sice jsme měli, pochopitelně záznamy osobní o dětech, kde bylo uvedeno 

matka, otec, co dělají, jaká práce tohle, ale jako přímo, aby se to nás dotýkalo, abysme byli 

vedení k tomu, že ten je z rodiny, která nesouhlasila s tímto režimem, proto ho budete 

nějakym způsobem trestat, to ne. S tím jsem se nesetkala, možná taky proto, jednak proto, 

že jsem tam takový děti neměla, což na tom sídlišti to bylo všechno mladý osazenstvo 

a přišli sem do Boleslavi navíc z celý republiky, takže to bylo stažený všude možně, ale 

tohleto ne. A vrátím se zpátky i k sobě, ke svému dětství, a musim říct, že jsem byla 

ve třídě, kde byly, by se řeklo děti, jako potomci z buržoazních rodin, a to jsme to ani 

nevěděli. Věděli jsme od svých rodičů, kdo byli jejich babičky a dědečkové. Třeba já jsem 

to věděla, protože jsem byla taky by se řeklo z takový rodiny, ale už se o tom nemluvilo, už 

to byla doba, kdy bylo lepší o všem mlčet než cokoli říkat a snažit se tou dobou proplout. 

A najít si cestu jakou člověk si myslel, že asi chce a jaká mu bude umožněna. Takže jsem 

v podstatě tohle nezažila. Zrovna nedávno jsem se s někým na tohle téma bavila 

s člověkem, který právě tohleto sám ve škole zažil, kdy byl osočován a před dětmi 

zostouzen za to, že byl z buržoazní rodiny. A bylo mu řečeno: „Ty seš z takové rodiny, vy 
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ostatní se s ním nekamaraďte.“ Ale tohle už jako v týhle době, co já jsem byla už nebylo. 

Nebo nesetkala jsem se s tím a řikám, možná to bylo tím, že tam ani děti z takových rodin 

nebyly, a nebo jsem to ani nevěděla. 

 

13. Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 

smýšlení? 

Vždycky jim šlo o obsah, co děti umí. Tehdy se to všecko dělalo testama, takže se 

převzaly okresní testy, který měly všechny školy a tam se zjistilo, jestli ten učitel je naučil 

dobře nebo nenaučil. A pak se pochopitelně, když přišla inspekce, tak vždycky sledovala, 

jestli je tam ten politickej cíl v tý hodině, jestli tam je zdůrazněno to, že. Aby to souviselo 

prostě s tim komunismem, to bylo vždycky. A na to, i když jsme to v hodinách moc 

nepoužívali, ale když jsme věděli, že přijde inspekce, tak jsme tam zahráli divadlo, nějakej 

ten výchovně vzdělávací cíl, který bude obsahovat i ten prvek tý politiky, tak jsme to tam 

vložili. Ale nedělala jsem třeba to, co jsem zažila já. Na ukázkový hodině, to mě dostalo. 

V první třídě ukázková hodina, kdy paní učitelka měla křížovku na tabuli a s dětma, jako 

by tu motivační úvodní část hodiny, chtěla mít, o čem se budou vůbec učit v té hodině nebo 

o čem si budou vůbec povídat a vyšlo jí tam Lenin, že jo. Takže to mi přišlo tehdy 

úsměvný, řikám, pane bože. Asi se vyprávělo o 7. listopadu nebo něco. Tak ona to, ale jako 

řikám si, že to mohla zaměřit nějak jinak, že jo. Ale zrovna jí tam vyšlo ten Lenin, to bylo 

takový úderný a takový jasný a z toho patrný prostě, že to byla soudružka velká. Tak tohle 

jsem já teda, i když se to tam člověk snažil vložit, ale ono někdy i to, co se zdánlivě mohlo 

jevit jako nepolitický, v podstatě bylo i politický, že jo. Nemuselo se tam vyslovit přímo 

ten termín, kterej zapadal do tý doby, ale ono pak šlo o to při těch rozborech hospitačních 

s tim inspektorem to umět. Musela jste vědět, kdo Vám jde na inspekci, protože těch 

inspektorů bylo třeba na okres pět a už jsme je všechny znali a věděli jsme, kdo jakej je. 

A když přijde tenhle, tak to bude průšvih a když přijde tenhle, tak to bude lepší. Takže už 

to pak člověk, no musel bejt obratnej při tom rozboru tý hodiny, proč zrovna to řekl takhle, 

když mu bylo řečeno, mohla jste to říct víc politicky. Tak se mu dalo obratně vysvětlit, že 

i tímto výrokem, který jsem pronesla, v tom ta politika byla. Když chtěl pochopil, když 

nechtěl, nepochopil, že jo.  
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14. Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl 

a jaké bylo celkové klima školení? 

Bylo to povinný. Bylo školení straníků, já byla nestraník, takže jsme měli 

pravidelně jednou za měsíc školení od straníků. Pak jsme měli školení ROH, takže 

v podstatě za doby, kdy já nepamatuju, že bych ze školy mohla jít domů nebo říct, teď se 

budu věnovat přípravě, protože v podstatě minimálně tři dny z týdne byly ještě odpoledne 

politický školení. Každý týden. A to, ač tam byly metodický sdružení, kde teda jako jsme 

se měli vzájemně školit na nějaké téma odborný nebo to byly vzdělávání nestraníků nebo 

schůze ROH, což vlastně taky bylo nebo schůze Svazu československo - sovětského 

přátelství, kam automaticky, když jste šla do školy, tak jsem tam přišla, tam ležela 

průkazka, no tady máš průkazku, jsi členem Svazu československo-sovětského přátelství. 

A to furt byly schůze, furt se tam o něčem tlachalo, neustále se tam probíralo, kdy, 

co, proč a jak a jaký politický. V podstatě ono to souviselo furt s tou školou, furt se to tam 

politicky probíralo a bylo to povinný. Kdybych řekla, že nejdu na školení, mám dítě 

ve školce, tak si to zařiďte, soudružko. To nikoho prostě nezajímalo. Nebylo to jako 

předmět práce, ale souviselo to naprosto s tim. Takže furt se školilo a poslouchaly se úplný 

tlachy, tlachy, tlachy. To bylo neskutečný. Mě se pak stalo v roce 88 na už úplně jiný škole, 

kde jsem já byla úplně nejmladší, pak už tam byly ženský, který měly pár roků do důchodu 

a že jako je potřeba na každý škole mít vyškolenýho člověka přes ideový vzdělávání 

a přišla za mnou řiditelka: „Hele, vy byste tam mohla jít, vy jste taková mladá, co my tady 

báby tam budeme chodit.“ Tak já v osmdesátem, teď abych to neřekla blbě, v září 89 jsem 

šla na školení, jakože pak budu školit dál u nás ve škole a už k tomu nedošlo. A tam jsme 

to totálně rozložili to školení politický. Protože to mělo být na téma, jak vzkvétá 

socialismus a jak kráčíme stále směle k lepším zítřkům. A všecko, jak je super a nejlepší. 

A tam prostě byl takovej starej soudruh a on byl takovej rebelant. Soudruh rebelant. A on 

řiká: „Co to tady kecáte, vždyť já jsem byl teď v Praze a tam řikali, že už spějeme do 

prdele.“ A takhle tam prostě jo. A já měla kamaráda, taky učitele, kterej byl taky takovej 

stranicky poměrně navýšilej, ale jinak správnej kluk. A ten právě přišel takhle a říká mi: 

„Ty hele, já jdu ze školení tady z politickýho domu a nás tam přijel školit soudruh z Prahy 

a řikal, že prostě socialismus padá.“ A já řikám, vás tam někde lakujou a ty nám tady 

chodíš šířit takovýhle ty. A to bylo v tý stejný době v tom září a já právě, jak tenhle ten 

soudruh na tom našem školení řek, že to jde do hajzlu, že jo, tak já řikám, no ale počkejte 

já mám ale taky takový informace od kolegů. A teď jsme mu to tam začali rozkládat a tam 
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byla taková bába školitelka a ta najednou řekla: „A soudruzi končíme dneska, uzavíráme to 

a tohle a tamhleto a sejdeme se.“ Já nevim někdy v prosinci nebo kdy. A ten soudruh říká: 

„No pochybuju, že se sejdem v prosinci.“ A do toho přišel ten listopad no. Takže to byly 

takoví až komický situace, kdy prostě to všecko bylo vykonstruovaný, vylhaný, oni všichni 

věděli i na těch postech, že to všechno je pryč, že to končí, že to bylo přežitý, že to byl 

režim o ničem a furt se hrálo na něco. Furt ty lidi chodili se školit a neustále se o tom 

polemizovalo a četli se tam spisy Lenina, ty už byly dávno zastaralý a bylo to fakt o ničem, 

ale tyhle lidi fakt si to, většinou ty straníci, rebelující si dovolili jako první říct tohle někde 

nahlas, že ty věděli, že buď s nima bude a ono už tehdy jim to bylo jedno. Oni už jim řekli 

pudeš ze strany, tak těm lidem už to bylo úplně ukradený. Jo ještě to dopovim, protože 

tohle školení, jak jsme ho s tím soudruhem rozložili, tak jsem přišla do školy ráno a šla 

jsem za tou ředitelkou a řikám: „Paní ředitelko,“ neřikala jsem jí soudružko, protože to 

byla taková solidní ženská, a ta škola byla taková, tam bylo asi patnáct nás učitelek, samý 

ženský, starý kantorky. No a já řikám: „Paní ředitelko, průšvih, přijde Vám hláška.“ A teď 

jsem jí doslova popsala, čeho jsem se tam zúčastnila, s tim soudruhem, že jsem to tam 

rozložila a že jsem tam měla protisocialistický řeči a ona mi řekla: „Klid, klid, uvidíte, že 

nic nepřijde.“ A taky nic nepřišlo nebo jestli přišlo, tak ona mi to prostě neřekla, neřešila 

to, naprosto v pohodě všechno. A tam jsem poprvé nabyla dojmu, že prostě se 

i v socialismu dá učit, když je rozumnej člověk ve vedení. Jí šlo hlavně o děti, o školu, a ne 

o to, co se tam bude vyprávět za nějaký báchorky o tom jak Stáňa, Vláďa vzkvétá, že jo. 

 

15. Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc - dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

No určitě, určitě něco mi tam... jako vy to dneska třeba neumíte posoudit. My jsme 

měli třeba úvazek 24 hodin, byli jsme mladý. Učila jsem druhej rok, učila jsem čtvrtou 

třídu a měla jsem úvazek 24 hodin. A řiditelka přišla s tim, že mi hodí týdně ještě 6 hodin 

navíc, do toho třeba spartakiády a to bylo 30 hodin týdně, takže já jsem chodila do školy 

a opravdu jsem učila třeba do půl čtvrtý i do 16:10 jako ve čtvrtý třídě, kde jako by se řeklo 

končí v půl jedný nebo něco. A to jako si myslim, že to bylo nekompromisní. Jo, bylo 

20 korun nebo já nevim tehdy kolik bylo ke mzdě paušálně ohodnocení, abych teď nelhala, 

možná 120 korun, jakoby za měsíc za jednu hodinu, takže jsem se třeba dostala na 3200 

jako začínající druhým rokem hrubýho, ale za takovou, teď ty srážky byly tak příšerný, že 

toho čistýho nebylo stejně nic moc, ale bylo to tak strašně zneužívání toho člověka, kterej 
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teprv se měl rozvíjet pedagogicky, měl se to učit, tak vlastně jsme byli tak přetížení, že už 

jsme padali na hubu doslova a byli jsme unavení a cítili jsme, že už toho máme dost a oni 

pak přišli druhej den ráno na hospitaci a člověk třeba nebyl stoprocentně připravený, 

protože přišel domu v pět a byl vyřízenej. A oni byli schopný toho člověka tyranizovat 

a nehledat proč, co se dělo, proč to dneska nebylo tak, jak my si představujeme. Ale hned 

jako že to není správně plněný a hned byli takoví úderní, že jo. Já jsem tohle moc nezažila, 

ale vim, že holky kolegyně často s tím ten problém měly, že jako byly takové nebo jsem to 

viděla a žila jsem v tom, že jo. Že si našli obětního berana a po něm šli a teď jí furt tak 

otravovali a terorizovali. Jako třeba jeden z terorů naprostejch: „Vaše hodina se mi 

soudružko nelíbila, ode dneška mi budete nosit každé odpoledne přípravy na všechny 

hodiny na další den.“ Jako že nařídili, že. Jistě řikalo se, že budou přípravy písemné 

i dneska že jo, ale nemusela jsem mít přece na každou hodinu písemnou přípravu, abych si 

psala slovo od slova, co, kde řeknu a co mi asi žáci odpoví. Tak nějakou kostru, 

připravenou tabuli, pomůcky, s kterými v té hodině budu pracovat, a když člověk není 

blbej, tak si to v té hlavě sesumíruje, jak ta hodina bude vypadat. Nehledě na to, že hodinu 

si můžete stokrát připravit a ona se vám zvrtne úplně do jinejch dimenzí, díky dětem, díky 

i tomu, že třeba i zabřednete, nemělo by se to stát, že by člověk zapomněl na téma, které 

dělá, ale pak může nastat situace a vy si řeknete, tak teď se u tohohle tématu zdržím, a to 

nemusí vůbec souviset s tím předmětem to téma. Vim, že mě to bude stát příští hodinu, že 

tam budu muset časově přidat, ale tady teď jsem narazila na problém, kterej když teď 

s nima nevyřešim, tak je nejžhavější teď to řešit a ne až někdy. A tohle prostě nebylo. „Teď 

musíte takhle a teď musíte tohle a teď bude tady to, o tomhle se s tima žákama vůbec 

nebudete bavit.“ Ono se furt mluvilo o morálce, ale přitom se ty děti nevedly moc k té 

morálce. 

16. Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála-například tím, že jste 

byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

Já ne, já byla člověk, který se nikdy nebál vyjádřit svůj názor a vždycky jsem to 

učila i svý žáky. Vždycky jsem říkala, děti, jestliže máte nějaký názor, naučte se ho říct tak, 

abyste druhýho neurazili, ale nebojte se nikdy vyslovit svůj názor. I když jsem něco pustila 

z pusy špatně, tak jsem se nikdy nebála. Vždycky když jsem něco pustila, tak jsem věděla, 

že si to budu já obhajovat a že to budou moje názory a mý stanoviska a za tim jsem si 

vždycky a do- dnes stojim. Ono to někdy udělá nepřátele mezi lidma, ale na druhou stranu 

jsem to pak viděla na těch svejch žácích. Oni řikali, že jsem přísná a že jsem zlá a že jsem 
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taková, ale já dneska potkávám svý žáky a mám pocit, že i ty, který byli zatracovaný, 

něčeho dosáhli a něčím jsou a to nemusí být jenom vysokoškolák, ale lidi, kteří se našli 

nějakou pozici pevnou, že. Bohužel, když jsem měla žáky, že jsem věděla, že jim nemůžu 

pomoct, protože tam bylo úplně špatně postavený rodinný zázemí a ty děti dneska třeba ani 

nežijou, skočily z okna nebo, a to jsem cejtila, že tam není něco dobře, ale ony to uměly ty 

rodiny tak kamuflovat, že se k tomu člověk ani nedostal, aby nějakym způsobem 

zasahoval. Nehledě na to, že tehdy, když se zjistilo, že něco neklape, třeba v rodině, tak se 

vždycky šlo přes výchovnou poradkyni, což byla ta nejzkušenější soudružka učitelka ze 

školy nebo se šlo přes psychology z té pedagogicko - psychologické poradny, ale 

v podstatě se nikdo moc nepídil po tom, jakej je problém nebo co se tam v tý rodině řeší, 

teď myslím ve vztahu k dítěti. K tomu, jak se cejtí. To bylo vždycky takový poměrně 

složitý. Takže, a tím jsem odbočila, že jako prostě jsem se nebála. Ale zase jsem byla 

ze svý rodiny vychovávána, věděla jsem, že si až moc pusu na špacír nemusim pouštět, že 

to není potřeba, že to ničemu nepomůže, ale když pak se mě někdo přímo zeptal na názor, 

tak jsem ho řekla, tak jak jsem ho cítila, a ne jak bylo nebo chtělo býti ode mě slyšeno. 

 

17. Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to 

vnímala? 

Ano byli, na té velké škole ano. Tam nemusíme jenom mluvit o politický perzekuci, 

že jo, tam i perzekuce i to, že někdo vás bude profesně neustále srážet, bude vám řikat, že 

jste špatnej učitel, že to neumíš, a už vám neřekne, co si představuje, v čem by to mělo být 

jinak nebo na to čekat pomocnou ruku, nějaké vodítko. V žádném případě. Všichni se 

v tom pěkně vymáchejte, poplácejte se v tom. My vám neřekneme jak na to, ale budeme na 

vás chtít takový a takový výsledky. To bylo ošklivý v tom socialismu, to nebylo hezký. To 

se mi nelíbilo a myslim si, že to bylo. Někdo řekne no tak ses tim prokousala sama a došla 

sis k tomu sama, ano, jo, člověk se prokousal, ale mohl se prokousat podstatně dřív, kdyby 

měl tu pomocnou odbornou pomoc. Měla jsem vedle sebe jako začínající učitelka vedle 

sebe kantorku, která už byla pár let před důchodem, byla zkušená, ale byla taková ta 

typická paní učitelka, ještě bych spíš řekla prvorepubliková, kde si děti sednete, dáte si 

ruce za záda a teď budete zticha, kdyby tohle někdo zkoušel na děti, tak mu rozboří třídu, 

že jo. Z těch politických důvodů, že by se tam našel někdo, kdo by se jim politicky nelíbil 

a oni ho tam terorizovali, nemůžu říct, že bych se s tim takhle setkala v tomhle duchu. 

Přemýšlim, přemýšlim... Jako že dávali člověku najevo, ale to není perzekuce, že jo, když 
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někdo vám dává najevo. Když se dělal nábor do strany, že vy nejste hodna, s vámi se vůbec 

o tomhle tom nebudeme bavit. Ale to já bych naopak viděla jako plus ne jako perzekuci. 

 

18. Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončila? 

Asi jo. Ale ono to bylo o tom, že my v tom socialismu jsme žili jinak, než se žije 

teď. Měla jsem pedagogickou fakultu, budu učit. Měla jste vysokou školu ekonomickou, 

pudu dělat do účtárny nebo budu ekonomka. Takže ono tehdy to bylo docela těžké, protože 

když jste chtěla zdrhnout ze svého oboru do jiného oboru a neměla jste na to příslušnou 

školu, tak byste musela mít nějaký známý, který by vás protlačili, ale v podstatě vám bylo 

v tom socialismu řečeno, ty máš školu na tohle, tak pudeš dělat tohle. A když už jsem pak 

nad tim začala přemejšlet, že už v tom školství dál nechci být, no tak to se psal rok 1992, 

a to už zase bylo něco jinýho. 

 

19. Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

Nesetkala jsem se, protože, kdo byl věřící, tak to v té době tajil, nedali to najevo ty 

lidi. Většinou opravdu věřící lidi, i když chodili na bohoslužby třeba nedělní do kostela, tak 

nikdy ne v místě svého bydliště. Jezdívali, třeba tady boleslaváci, pamatuju, kdo byli 

věřící, jezdívali do Jizerských hor, kde prostě ve farnostech se sloužilo, takže oni to ty lidi 

nedávali najevo, nevyjadřovali se. Člověk poznal, že jakoby ten člověk má jiný přístup 

k lidem, ke světu, že byl takovej tolerantnější, ani ne, ale ty lidi brali tu mravnost, i když já 

pochybuju i o mravnosti věřících lidí. Myslim si, že věřící je zrovna tak nemravnej jako 

nevěřící. Ale jo, pokud ty lidi měli... Ono se proti těm lidem neustále brojilo a vystupovalo, 

že jo, takže ty lidi neměli zapotřebí, když to byla jejich vnitřní víra, jejich přesvědčení, se 

s tím někde prezentovat. Tehdy se taky nosilo to, že jste se bála, abyste neublížila svýmu 

dítěti. Tak jste prostě nedělala nic pro to, aby se to nepřeneslo na něj. Protože kde byly 

církevně založený rodiny, tak děti v podstatě neměly nárok, aby byly přijaty na střední 

školu. Protože to prostě, proč by my soudruzi bysme těmto dětem umožňovali studovat, 

když byl z takovejch špatnejch rodin. Ale zase si pamatuju, měli jsme jednu vedoucí 

vychovatelku, a ta právě, ona byla turistka velká, jezdila každou neděli po turistickejch 

stezkách Jizerskejch hor a Krkonoš. A tam ona právě třeba šla v neděli kolem těch kostelů 

vesnickejch na horách a tam viděla auta s boleslavskejma espezetkama a ta řvala na nějaký 
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schůzi: „Tak se tam jeďte podívat, tady všichni dělaj, jak jsou nevěřící a oni si jezděj tam 

do těch hor a mysleji si, že to nikdo neví, ale já tam byla, já je viděla.“ Jsem si řikala, to ses 

bábo zbláznila, ne? Jsem si tehdy řikala. Proč to tady vůbec říká, že jo, to bylo o tom, že 

prostě ty lidi se někdy snažili bejt takzvaně oddaný režimu a dělali věci, který nemuseli no.  
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Příloha č. 4 

Žena RD 

Roč. 1936 

Vzdělání: 

• Pedagogická škola pro vzdělání učitelů národních škol 1955-1959 

Praxe na škole: 

• Národní škola Obděnice 1959-1960 

• Národní škola Nechvalice 1960-1962 

• ZDŠ Jesenice    1962-1963 

• ZDŠ Petrovice   1963-2000 

 

Paní narátorka byla příjemná a při rozhovoru také sdílná. Z jejích odpovědí je 

patrné, že komunistický režim přijímala jako danou realitu, ve které se snažila působit 

podle svého nejlepšího uvážení, i když sama byla jiného přesvědčení. Sama ale uvádí, že 

nepociťovala nějaké úplné nátlaky a strachy, za což podle ní možná může vděčit i místu 

svého působení a hlavně lidem ve vedení a lidem okolo ní. Přesto všechno ale také pocítila 

určitou důraznost komunistického režimu, s kterou se musela vyrovnat. Příkladem může 

být, že jako věřící učitelka asi nikdy nepřenesla přes srdce rázné vystupování režimu proti 

náboženství, i když jak sama uvádí, ve vsi, kde působila, bylo náboženství bráno jako 

tradice. I přes tuto skutečnost se však nemohla v tomto ohledu projevovat tak, jak by sama 

chtěla. 

 

1. Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

Myslím, že jsem jako měla štěstí, že jsem téměř vždy učila na škole, kde jsme byly 

jako dobrej kolektiv a měli jsme se rádi nejen jako kolegové, ale taky jako lidi a jako 

kamarádi. Jediný problém jsem měla v jedné škole, protože jsem učila tady v okolí na 

různejch školách, tak jsem měla jedinej problém, když tam potom dělala řiditelku, po smrti 

pana řídícího jeho manželka, tak ta byla tak komisní a tak moudrá a tak nás prostě. nevim, 

o co se bála, jestli se bála v tom šedesátom nebo šedesátem roce, šedesát jedna jestli to 

bylo, když jsem tam učila, tak jestli se bála o ten post tý řídící trojtřídky, takže tam než 

přišel nový ředitel, tak ten půlrok jsem tam s tou paní ředitelkou jako, ta by mi dovedla 

učitelské povolání úplně teda zošklivit. Ale jinak všechny ty ostatní roky jsem byla úplně 

v pohodě. 
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2. Našla byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachovla, a dnes už je to zrušeno? 

To, co by se zachovalo po té učební stránce, to myslím, že ne. Toho by moc jako 

nebylo. Ale měli jsme k těm dětem blíž nebo ty děti k nám a k té rodině. Já jsem tady nikdy 

neměla problém, třeba že by mi nějaká maminka přišla vyčítat něco, proč dostal tuhletu 

známku, proč to bylo, jak to bylo, osobně jsem neměla a většina učitelů neměla tyhle 

problémy. Takovej ten dobrej vztah mezi rodinou a školou, ten kdyby se zachoval do 

dnešní doby, tak by to bylo určitě dobrý. Ale takový ty vyučovací metody a formy práce 

jsou dneska už tak úplně jiný, že by se toho mnoho nemohlo použít. My jsme byli zvyklí, 

aby děti něco uměly, aby taky něco znaly zpaměti a tak dále. Dneska děti proti tomu 

a společnost, tak nějak - to si někde najdou, proč by se to učily. My jsme byli zvyklí 

a chtěli jsme, aby to děti prostě uměly, aby násobilku uměly zpaměti a ne aby si jí někde 

nějakým způsobem vyhledaly a podobně. Ono se k tomu možná trošičku jako vrací, 

protože se odstranily všechny přijímací zkoušky a přijímací řízení a potom najednou se 

zjistí, že ty děti přijdou na střední školy a že vlastně neumějí to, jak si to ti středoškolský 

učitelé představujou. No, já bych, kdyby šlo, že to dítě přijde do školy a třeba i slzičku 

ukápne a ta paní učitelka je pro něj prostě tam ta pevná jistota, tak to někdy dneska už není. 

Takový ten vztah mezi školou a rodinou kdyby byl z té doby, to by určitě ve školství 

nebylo ke škodě. 

 

3. Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

Já jsem to nepozorovala, že by byla nějaká úplná cenzura, možná je to tím, že já 

jsem se pohybovala mezi těma hodně malejma dětma. Dřív to bylo, že byl učitel 

elementarista a já jsem třeba třiadvacet let učila jenom první třídu. Takže té první třídy se 

určitě nijak ta cenzura nedotkla. Pravdou je, že někde se dával velký důraz na ateistickou 

výchovu a to v Petrovicích zase tak strašně nebylo. Vždy jsme dostali výhružné dopisy 

z nadřízenejch orgánů - co pro to děláme. No tak se to vždycky nějak vysvětlovalo, že to je 

tady tradice a tak dále. No ale rozhodně tady nikdo, když bylo něco v textu, v nějaké 

pohádce, tak jsme se tomu Pánu Bohu nevyhybali. A to záleží taky na každom tom učiteli 

že jo, můžu mluvit za sebe.  
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4. Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok stejně? 

(příklad 1. máj, 25. únor, VŘSR) 

Všechno se slavilo. Po tom osmdesátém roce už to bylo hodně uvolněný. 

Pochopitelně nejvíce to bylo v těch sedmdesátých letech potom. Tady v Petrovicích se 

slavil první máj tak, že se sešli- tady bylo seřadiště jako se dělaly ty průvody ve městech, 

tak se to dělalo i v Petrovicích. Jezedáci ozdobili alegorický vozy, děti tam na to něco 

vyrobily. A byly nějaký projevy na náměstí, tady prošel ten průvod a to ty děti přišly a my 

jsme tam s nima šli a šli jsme na ten první máj no. Takhle jsme slavili třeba první máj. 

Když byla říjnová revoluce a takový tyhlety jiný- to bylo, že se udělala ve škole nástěnka. 

Takový tyhlety problémy nebo ty takový, to nebyly problémy, ale výročí se skutečně jako 

ve škole s dětmi probíraly. Nástěnka a řeklo se dneska je tolikátého a tolikátého a měli 

jsme tam vystřihaný obrázky a dělaly se k tomu nástěnky. Takže se to s dětma probíralo. 

 

5. Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

No my jsme tady dělali všechny ty věci, které potom trošku ochably. Třeba to byla 

zájmová umělecká činnost a recitační. Museli jsme se tedy jako ta škola, bylo jako její 

prestiží takovou potom pochlubit se nějakým dobrým výsledkem. Já jsem osobně s dětma 

recitovala, ovšem to jsme nerecitovali nějaký politický básničky, to byly básničky vhodný 

pro děti, i s druhym stupněm jsem to dělala. No a tak jsme potom jezdili zase na nějaký 

soustředění. Dostávali jsme se s dětma z Petrovic i do těch krajskejch kol i do toho 

krajského kola jsme se dostali s recitačním souborem nebo i s jednotlivci. Potom ke konci, 

protože já jsem vlastně učila až do roku 2000, já jsem trošku přesluhovala, takže potom už 

po tom 89 už prostě, když se toho někdo-dřív jsme k tomu byly trošičku jako ředitelem – 

bylo by potřeba, abychom to udělali. No a tak potom když už jsme se do toho dali, tak to. 

Ale potom to prostě přestalo. Nebo ty soutěže dětí v kreslení nebo v tělocviku, to se ale 

potom pořád trošičku dělalo. Některá škola už se zúčastnila jenom jedný tý soutěže a ne 

všech. Jenže dřív se to snažilo, aby všechny školy byly prostě ve všem. Potom se dělalo 

psalo se takový to hodnocení školního roku, tak to tam ten ředitel vypisoval, ty úspěchy té 

školy, co se za ten rok dosáhlo.  
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6. Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy? 

(př. plánování výletů nebo jiných různých akcí) 

Tady v Petrovicích, co jsme si naplánovali, co jsme si uvařili, to jsme si také snědli. 

Čili my jsme si školní výlety dali vždy dva učitele dohromady, abychom obsadili autobus 

a to jsme si mohli udělat sami. Nikdo nám neříkal musíte navštívit to a to, musíte jít na 

památník tamhle nějakých padlých vojínů. Když jsme to měli při cestě, tak jsme tam 

zastavili, ale nebylo to nějak cíleně. 

 

7. Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních 

akcí? 

Nikdy jsem se nemusela zapojovat. Nikdy jsem se o prázdninách s dětma ničeho 

nezúčastnila. Ne, nemusela. Kdysi, kdysi, když jsem učila v roce 1959/60 v jedné vsi. Tam 

ještě byl Místní národní výbor, tak jsem musela panu starostovi udělat v kovářské dílně 

inventuru šroubků. Musela, no udělala jsem to, on byl pan předseda tam toho MNV moc 

hodnej pán, tak jako jestli bych jim neudělala. Tak jsem tam byla jeden den o prázdninách 

a tam panu kovářovi jsem v jedné vsi počítala šroubky a já nevim, protože to byla 

přidružená výroba toho Národního výboru, tak aby měl inventuru. To bylo jediný, co bylo 

takový úsměvný, ale nebylo to, že by na mě přišel s nějakym befelem, to byl moc hodnej 

pán. Paní ředitelka ještě vyprávěla, ale to nevím, jestli bylo o prázdninách, že jako učitelé 

chodili v padesátých letech po okolních vsích a propagovali sběr, nevim už čeho to bylo, 

jestli papíru nebo železa, vše pro průmysl. 

 

8. Po studiích jste se sama mohla rozhodnout pro školu, kam si žádost podáte 

nebo jste byla přiřazena? 

Já jsem chtěla domů, do Sedlčanského okresu, takže jsem si dala požadavek už na 

škole. Potom jsem si ale nemohla vybrat, kam chci to už mě přiřadili do Obděnic. Ale když 

si chtěl někdo vybrat jinej okres, tak to nebylo možný. Třeba někam do Prahy, to ne.  
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9. Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? 

Jaké? 

Tady v Petrovicích a věřim tomu, že na některých školách se to opravdu dělo, ale že 

bychom tady zatajovali dětem nějaké problémy. Pochopitelně, když děti přišly s tím v 68. 

roce, že ty Rusáci, todleto, přišly z domova, s takovýmdle, jako někdo se vyjádřil, no tak 

my jsme se tak nějak dohodli, že to prostě nebudeme komentovat. My jsme byli takoví 

prostě, že jsme strčili hlavu do písku a nic jsme jako nekomentovali. Protože to bychom se 

pak dostali do nějakých problémů, ale ne s vedením. To vedení prostě bylo, abychom 

citlivě postupovali. 

 

10. Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

No... po té výukové stránce ne, ale protože jsem byla prostě vychovaná jako římská 

katolička, tak jsem učila v jedné vsi, kde ty děti byly. Ten kraj byl velice.. religionistika 

byla veliká. A věřící tam byli. Jestli to taky vim, když byl nějakej svátek, tak by o tom se 

mnou chtěly diskutovat, některý ty holčiny. Tak mě to někdy mrzelo, že si s nimi o tom 

nemohu nějak zvlášť popovídat. Protože pan řídící mě na to upozorňoval a říkal, víte 

Mařenko radši se tady s dětma moc do řeči nepouštějte, oni jdou potom do kostela a takhle. 

Zase to bylo všechno v lidech. 

 

11. Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

Nevím, že by tady někdo úplně manipuloval se známkami, že je táta třeba funcionář 

Národního výboru nebo předseda KSČ a že by se jako na to braly nějaký ohledy. Zrovna 

tak jako se neperzekvovali děti, který měly jinej nebo ti rodiče měli jiný politický názor. Já 

jsem se s tím osobně nesetkala. 

 

12. Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

No, tady zase to bude vypadat, že to asi není pravda. Ale nikdy jsme tady neřikali, 

hele prosim tě tomu tu pětku nemůžeš dát, vždyť on táta je funkcionář Národního výboru. 

My jsme to tady opravdu neměli. Určitě je to spíše o těch lidech, prostě o tý partě, která 

tady v tý době, zrovna v takové složité a těžké, ono to nebyla zase všude takhle růžový.  
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13. Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 

smýšlení? 

Já jsem zažila hodně inspekcí, koncem těch padesátých let nebo počátkem 

šedesátých let, tady byl nějaký pan inspektor, no tak ten šel čistě po znalostech dětí a po 

přístupu učitele k dětem. My jsme ho moc rádi neměli, protože to byl takový špion. On v té 

vsi přišel do třídy, sednul a šel ke mně na hospitaci, protože jsem tam byla nová, nešel 

k řídícímu. Dneska by to nebylo možné, dneska se to všechno odvíjí přes ředitelnu 

a oznámí se to, že tam bude inspekce. To dřív ne. No a při té hodině najednou na mě někdo 

ťuká, tak já řeknu: „dále,“ a vejde klučík a: „paní učitelko..mm soudružko 

učitelko.“ Protože ty děti nám říkali paní učitelko. Potom jsme to asi po, od 65 roku jsme je 

to naučili a rodičům jsme řekli důrazně, aby opravdu to dodržovaly, ne paní učitelko, ale 

soudružko učitelko. On hodně zkoušel, jak budete tohle odstraňovat a tenhle Pepíček, když 

neumí tohle, kolikrát myslíte, že si to musí napsat, aby se to zlepšilo. Ten se v tom 

skutečně, hledal na tom všechny ty chybičky. Kontroloval, jak učitel píše. Když bych 

psala, co by se mu nelíbilo, tak to vytknul. Jak vede třídnici. Takže ty inspekce byli různý 

a ty ideologický tam tehdy vůbec, ideovej moc nebyl. Další inspektoři, tak jsem měla tady 

několik inspekcí. Bohužel, dneska bych se za ten titul musela stydět. Ale byla jsem také na 

Komenského na Moravě a dostala jsem titul vzorná učitelka. Inspektor u mě na prvouce 

a měli jsme zrovna devátý květen. Napsala jsem mír a válka a děti k tomu říkaly svoje 

hodnocení. Co vše patří do té množiny slov, co všechno tam patří. A tak ten klučík potom 

řekl: „ A tady ten mír podtrhneme a válka škrtneme.“ A to se panu inspektorovi moc líbilo. 

 

14. Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl 

a jaké bylo celkové klima školení? 

To jsme museli, to bylo povinné. Museli jsme sebe sami školit, měli jsme rozdělená 

témata. Já už ani nevim, co jsme si tam povídali. Ale vždycky to přišlo nějaký jako 

z okresu nebo taky z OV KSČ přišly temata, tak do toho osmdesátého roku, potom už to 

přestalo. Od toho sedmdesátého roku, prostě v té normalizaci opravdu jsme se museli 

politickýho školení účastnit. A nejhorší na tom bylo, že ještě jsme tady museli tahat 

černého petra, kdo to politický školení z nás tam udělá – sami sobě. Občas přijely 

soudružky z vyšších orgánů. Musím říct, že tady byla naše řiditelka před 89. rokem, byla 

dokonce velmi politicky činná, v obci tedy nebyla nijak, ale nějakym způsobem pro nás 
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nepochopitelným, potřebovali ženu do nějakého politického byra okresního, tehdy. 

A vybrali naši paní řiditelku a my se domníváme, že tím jsme my tady byli trošku chráněný 

těch politických nájezdů. Protože ona se účastnila těch politickejch zasedání. Jenomže ona 

tady nedělala žádnou politickou karieru, nebudovala. Ale byla v okresním výboru nějakém. 

Ale možná tím jsme tady byli ušetřený. Protože jsme tady měli děti na náboženství, neměli 

jsme bývalého studenta na vojenské škole a tak oni ji vždy jako řiditelce vzali osobní 

ohodnocení na jeden měsíc, aby ji potrestali a my jsme byli prostě jako krytý. A zase to 

bylo o těch lidech. 

 

15. Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc- dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

No mě zasáhlo nejvíc, že jsme všichni museli vstoupit do KSČ a to tam byly 

i kuchařky nejenom učitelé. Byl to takový alibismus svým způsobem, v té době jsme 

nechtěli mít prostě problémy. Tak potom jsme to podepsali, jak se říká. Ale život šel tím 

stejným stylem pořád dál, nic se jako nezměnilo. Bylo to zajímavý, ale nic se jinýho 

nedělo. Štvalo mě také, že jsme museli, když umřel Brežnev, že jsme museli jet jemu 

podepsat kondolenční listinu, tak to bylo strašně důležitý. Jsme si řikali, proč my musíme 

ject podepisovat nějaké kondolence. Lidi tam na to nechodili, no tak řekli, ať to jedou 

podepsat aspoň kantoři, že jo. Kantoři teda prostě jeli. To se mi nelíbilo. A také když bylo 

výročí 50. založení komunistické strany, tak po nás jako po učitelích vyžadovali, abychom 

šli recitovat na tu akci, ale nechtěli děti, jen učitele. No a jedna odmítla, že není recitátorka, 

ale nic z toho jako nebylo, aby byla nějak postihována. Tak to se mi také vůbec nelíbilo. 

 

16. Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála-například tím, že jste 

byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

Já jsem potom normálně do kostela chodila, to vůbec jako názory, jak řikám, tady 

to bylo trošku jiné než na možná na těch jiných školách. Protože, co vím od svých kolegů, 

jedna kamarádka měla být ředitelkou a protože její muž v 68 měl nějaký problém, byl proti 

normalizaci a psal proti tomu. Ta byla perzekuovaná. Na školách to byla ale běžná praxe, 

kdo neměl i sám politický ambice a někdo z rodiny problém, tak teda měl potíže, ne že 

tady v naší obci zrovna se ty potíže neprojevovaly, ale bylo to. Že by to nebylo, já mám 

několik příkladů, že to opravdu bylo.  
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17. Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to 

vnímala? 

Byli i za studia. Měli jsme spolužačku, která sice studovala jako my všichni, ale 

měla dva strejčky faráře. No a ona prostě kdyby byla zticha, tak jako se někde vyjádřila, že 

její strejdové tohleto a tamhleto. No a z toho peďáku ji vyhodili. Neodmaturovala. Že by 

lidi nebyli perzekvováni za své názory, to není pravda, to byly. No a vlastně moji rodiče, 

když jsem byla v maturitním ročníku, taky nechodili do kostela. No oni se báli, aby mě to 

nějak neuškodilo. Tak ani já jsem nechodila, když jsme se dozvěděli, že spolužačku 

vyloučili. 

 

18. Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončila? 

Nebyla. Nikdy nebyla tedy situace, že bych měla problém třeba s rodičovskou 

veřejností. Mám obě dcery učitelky a je vidět, že to tady v obci nebylo tak špatný, když se 

i v těch osmdesátých letech obě jako do toho kantorského řemesla hnaly, protože ony 

neviděly, že bychom měli nějaký zásadní potíže. Já myslim, že kdyby viděly, jaký jsou to 

problémy nebo jaký by to mohly být problémy, takže by třeba obě do toho nešly a i dva 

učitele, kteří chodili hrát na varhany do kostela. 

 

19. Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

To byly dvě možnosti, buď to dávat najevo a dostat se až někam, prostě až na ten 

okresní úřad a možná, že by taky mohli skončit. Já teda nevim, tady u nás se to nestalo, že 

by někdo skončil. Ale opravdu tedy v té jedné vsi, řídící na to upozorňoval, že neví, kdo by 

to mohl někam říct a tak dále. To ano, já nevim, proč byly tehdy tak uminutý požadavky na 

toho kantora, aby byl ateista. U nás v obci se to nikomu nestalo. Ale první roky v té vsi 

jsem na to byla upozorňovaná. Ale i na škole, měla jsem na krku takový řetízek a měla 

jsem tam panenku Marii, spíš pro parádu. Nic jiného jsem neměla a tak jsem ji nosila 

a jeden profesor mi říkal, abych to schovala. Upozornil mě, abych to schovala. Ano, bylo 

to perzekvováno, bylo. Tady u nás v obci to bylo pořád trošičku chráněnější. I když jako 

veřejně, abychom aktivně, ti co byly věřící, tak že by se nějak aktivně tady, když by tu bylo 

něco křesťanského, že bychom byli v první řadě, tak to jsem tam opravdu nestála. Opravdu 

se musel člověk držet trochu stranou.  
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Příloha č. 5 

Žena RE 

Roč. 1946 

Vzdělání: 

• Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1964-1968 

Praxe: 

• základní škola Strakonice 1968-1969 

• Základní škola Podolí        1969-1972 

• základní škola Písek          1972-2006 

 

Respondentka na mě ze začátku působila trochu odtažitě, ale během rozhovoru 

se prvotní dojem vytratil. Respondentka byla ve svých odpovědích sdílná, možná ji ale 

bylo místy trochu nepříjemné vybavovat si určité situace. Po ukončení rozhovoru shrnula 

tuto dobu tím, že teď se máme lépe a máme si vážit toho, jak nyní žijeme a jaké máme 

příležitosti. Z rozhovoru jasně vyplynulo, že respondentka je protikomunistického 

smýšlení, ale i přes veškeré útrapy s tímto režimem spojené respondentka tuto práci měla 

ráda a nepřemýšlela o tom, že by ji někdy opustila. 

 

1. Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

No já jsem začala vlastně učit ve Strakonicích hned po tom absolvování. A učila 

jsem na základní škole, ale byla jsem na druhém stupni. A na druhý stupeň já jsem měla 

aprobaci pouze tělesnou výchovu, takže jsem dobírala nějaký předměty. Myslim, že jsem 

učila ruštinu v 6. třídě, pak jsem učila nějaký ty práce na pozemcích nebo něco takovýho. 

A já jsem, protože jsem měla hodně hodin tělocviku, tak jsem se moc ani jako do tý 

sborovny nedostala, jo. A učila jsem tam rok, dva? Teď už taky přesně nevim. No 

maximálně dva roky jsem tam učila. A tak jako na mě se tam nikdo neškaredil, v podstatě 

všichni byly vstřícní, i když já jsem je moc neoslovovala, takový tělocvik, to jsem jenom 

kontaktovala toho mýho, já jsem vlastně neměla ani žádného uvádějecího učitele tam, jako 

třeba se potom praktikovalo mít uvádějícího učitele později ve školách. Takže jenom s nim 

jsem byla těsněji v tom kontaktu, když jsme se radili co, kam se pude, co hrát a nebo kam 

pojedeme na lyže a podobně, ale v podstatě ta atmosféra tam byla taková normální, tam 

nebylo žádný napětí. Měla jsem pocit. No a pak jsem vlastně odešla, protože jsem se 

vlastně vdala do Písku a začala jsem učit, dostala jsem tady umístění do malotřídky. A tam 
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jsem učila čtyři roky, asi čtyři roky myslím. Začala jsem tam učit za mateřskou dovolenou 

a ta paní učitelka se tam potom už nevrátila, takže jsem tam zůstala, i když mezi tim 

vlastně se mi narodilo taky dítě, ale tenkrát to bylo, mateřská dovolená pouze půl roku 

a buď nastoupí učitel, ale když nenastoupí učitel a zůstane na mateřský dovolený, tak 

potom nemá jistý místo. No a tam jsem byla jenom s panem řídícím, tam jsme byly jenom 

dva a ten byl perfektní, ten byl absolutně perfektní. A on tam i bydlel a ta jeho manželka 

tam dělala školnici, takže ty byly zkrátka bezvadný lidi. Tam jsem měla pocit, že jako to 

učení je lehké v tom smyslu, že se tam nikdo s nikym nedohaduje, nehádá. Když jsme měli 

nějaký problémy nebo jsme si chtěli něco říct, tak se to odehrálo třeba o přestávce a nebo 

po vyučování, tam nebyly, abychom si sedly a schůzovali. Jo, líbilo se mi tam taky moc. 

I když jsem učila vlastně tři oddělení, protože to bylo do pátý třídy a řídící měl první, 

druhou třídu, já jsem potom měla ty třetí, čtvrtou a pátou, tak než jsem si trochu zvykla na 

takový to porcování tý hodiny na ty čtvrt hodinky pro každou skupinu, tak jako trošku to, 

tak on mi poradil pan řídící, vždycky mi poradil. No a pak už do toho člověk sám tak nějak 

cítí, kde má přidat, jestli těm třeťákům nebo těm páťákům. Kdo je samostatný, kdo si může 

víc dělat. Takže se to člověk naučí během chvilky. Takže tam jsem taky byla spokojená. No 

a jezdili jsme na takový schůze takový ty větší, tak jsme jezdili do Bernartic, to byla taková 

jako spádová škola, protože tam ty děti potom dál šly, od nás odcházely do těch Bernartic, 

tak tam byly takový ty větší schůze. No a pak vlastně jsme se vrátila učila jsem. Potom 

jsem vlastně dostala místo tady, vlastně jmenovala se Jarošova škola a teď je to 

Masarykova škola, no tak tam jsem dostala místo a tam jsem prakticky učila až zkrátka do 

penze. No, tak tady na tý škole už to byl velký kolektiv, sice národka měla svoji 

zástupkyni, druhý stupeň měl taky svého zástupce nebo zástupkyni a stýkali jsme se jenom 

při schůzích a takových těch, těch společných. No a tady už jako se trošku projevovalo 

takový, že někdo byl ve straně, někdo nebyl ve straně, jo. Tak to se tady docela tak nějak 

projevovalo. Do jaký míry museli být vedoucí, jako ředitel, zástupce ve straně nebo ne, to 

já se po tom nepátrala, ale domnívám se, že tam byli všichni. A trošku tak na nás tlačili asi, 

v některých věcech na nás tlačili. Že třeba nám řekli, vy paní učitelko, nebo ne paní 

učitelko, tenkrát soudružko učitelko, vy neodebíráte Rudý právo, tak to teda ne. Jo, 

takovým způsobem. Já jsem řikala no jo, my v rodině odebíráme Zemědělský noviny, ale 

to je taky deník. Já nevim čeho to bylo deník, deník takový Ústředního výboru, to je taky 

deník. No ale to není ten pravý, který máte. No, takže takový trošku tam byly nátlaky. No 

pak co bylo, kolektiv učitelů byl, byl dobrej. Samozřejmě někdo je takovej, někdo je 
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takovej. S někym si víc rozumíte, s někym si míň rozumíte. Já jsem tam přišla, ještě tenkrát 

jsem nastoupila ještě s jednou učitelkou, která tam přecházela myslim z Čimelic nebo, asi 

z Čimelic se sem nějak přistěhovali. Takže tak nějak jsme se skamarádili, takže všechny 

takový ty, když vás něco naštvalo, tak jsme si vždycky popovídaly, to probraly spolu a bylo 

dobře. Ale přeci jenom bylo, některý učitelky byly ve straně a tak trošku to jako dávaly 

najevo, tak to nebylo příjemný. Ale co se týče celkovýho takovýho, tak tam člověk byl 

celkem spokojený. No a co mě nejvíc rozčilovalo a určitě i některé další kolegyně, byly 

schůze nebo studium, jak oni tomu nazývali? Bylo to takové politické vzdělávání, jo, 

politické vzdělávání. A to bylo takový komický, naprosto dneska komický. Když jsme 

museli pak vždycky po roce, to jsme měli nějaký takový sezení, kde nás naše kolegyně, 

které byly ve straně, tak nás jako učily, školily nás asi v tom smyslu. A vždycky na konci 

roku jsme dělali jakési zkoušky. No bylo to komický, opravdu komický. Protože naše 

kolegyně seděla a teď naprosto vážně, úplně jaksi odcizeně s náma mluvila, jako kdybysme 

byli, já nevim, před nějakou velice důležitou zkouškou, kde jestli to nevíme a neumíme, 

tak asi propadneme. Ale nevim, jak by to vypadalo nebo co by s náma dělali. Tak to nám 

tak jako trošičku narušovalo takový ten klid v tý škole. Ale jinak si tam nemůžu jako 

stěžovat. 

 

2. Našla byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachovala, a dnes už je to zrušeno? 

Momentálně mě nenapadá úplně nic, že bych tam vypíchla nebo že by mi to vlítlo 

do hlavy, co tam bylo tak pozitivního. Já vim, že tenkrát se tam zaváděla, zaváděly se tam 

nové metody, byly to ty množiny, hlavně se to týkalo matematiky. No a rodiče tomu trochu 

nerozuměli, i když tomu nerozuměli, protože bylo to sice jedna a jedna jsou dvě, čemu 

rozumí, ale bylo to podáváno tak jako trošičku tajemně, že si mysleli ty rodiče, co tady je, 

proč to tady takhle dělaji složitě, když je to selský rozum, to vyřeší normálně. Někteří 

rodiče nechápali, proč se to v podstatě tak hloupě dělá. Ale že by to nějak eventuelně 

zlepšilo v něčem to se mi nezdálo, to se mi vůbec nezdálo. Ale co by tam bylo dobrýho, no 

nic mě nenapadá, momentálně mě úplně nic nenapadá.  
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3. Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

No tak samozřejmě, my jsme měli ke každýmu svátku, jako VŘSR a Vítězný únor 

a tadyhle První máj a všude jsme museli vlastně ten den. Osvobození republiky, běda 

kdybychom řekli, že tady v Písku byli Američani, to teda běda, to vůbec. Přišel nějakej 

chlapeček domu a začal to doma řikat, tak a měli by chuť se nám pomstít rodiče, tak třeba 

bysme z toho měli nějaký, ale, v podstatě já si myslim, že. Já jsem řikala vždycky, byli 

tady obojí, jo? Přijeli sem Američané a přišli sem Rusové, tady byli obojí. Ale jak 

osvobodili, to se nemuselo řikat, prostě byli tady obojí. I člověku to bylo nepříjemný. 

Třeba jsme museli dělat relace do školního rozhlasu o tom, museli jsme takové 

pětiminutovky nebo desetiminutovky, proč je první máj a já nevim, že je to oslava svátku 

práce. Muselo se to zaměřit zkrátka na tu dobu. Ale cenzura jako, učebnice byly udělaný 

tak, jak si to přáli teda nakladatelé, podle režimu, jo, tak byly udělaný. Ale člověk se v tom 

nemusel pitvat. Pokud se v tom nemusel pitvat, pokud třeba jsme řikali, no a v Rusku byla 

revoluce, jo nemusel to člověk jako přenášet a teďka jsou to naši kamarádi a to jsou naši ty, 

jako jo. To zas záleželo na každym z nás. Ale nezažila jsem, že by někdo třeba nám přišel 

vyčítat, že něco děláme špatně v rámci jako politiky. To si nepamatuju. Ani to žádná 

kantorka neřikala ani já jsem to nezažila. No tak pokud by přišel tam na inspekci, zrovna 

na tu dobu, i když v týhle době inspektoři nikdy nepřišli, třeba na VŘSR a tak. Já si 

myslim, že spíš ta škola, jako že spíš ten ředitel musel vykazovat. Jo, to jsme teda museli 

taky dělat, to je pravda, museli jsme k tomu kreslit obrázky, to je pravda na První máj 

a nebo na VŘSR a tak dále. Tak různý tanky a kdesi cosi. To se vyhlásilo, že se budou 

kreslit obrázky k VŘSR no tak se kreslili obrázky k VŘSR. Tak to snad jediný. No myslim 

si, že na prvnim stupni to nebylo, nějak tak znatelný. 

 

4. Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok stejně 

(příklad 1. máj, 25. únor, VŘSR)? 

Slavili se každý rok. Každý rok se dělali ty relace do rozhlasu, každý rok se kreslily 

obrázky tady k tomu. Jo, to ještě, my jsme tam vlastně měli síň slávy, takovou místnost 

udělanou na Jarošovce, která byla věnována právě tady tomu Otakarovi Jarošovi, který 

zahynul někde jako partyzán. On snad bojoval na Slovensku, v nějakých těch 

partyzánských hnutí nebo kde. A že bojoval teda na tý straně Rusů, takže toho jsme 

oslavovali. A teď jsme tam měli dokonce jako trošku země, ruské země, jako hlíny. A teď 
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všichni řikali, tak tohle to je z Ruska, to souvisí s tim našim vlastně patronem tý školy 

nebo ta škola nese jeho jméno, musíme na něj být pyšní, to tam bylo, to je pravda. 

A vždycky jsme tam museli zkrátka tam, nevim jestli to byla VŘSR nebo, na některý ten 

svátek jsme ta museli jít. Nebo jestli to bylo osvobození. Takže jsme tam vždycky do tý 

síně s těmi dětmi šli. No, to je pravda. A to kdybychom tam nešli, tak to by jsme asi byli na 

černé listině možná. Nebo by nám do naší karty, tam měli samozřejmě o každém učiteli 

kartu, tak tam by nám udělali mínus. 

 

5. Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

Takže jsme chodili na prvního máje s dětmi to je klasika, že jo. No to jsme museli 

chodit všichni s dětmi a kdo by nešel, já si pamatuju jednu moji kolegyni, která tenkrát 

nějak, já nevim proč nemohla, měla nemocný dítě a že tenkrát ji pozvali na kobereček 

a řekli: „No tak to si soudružko učitelko rozmyslete, vy jste si měla zajistit hlídání a to teda 

ne příští rok, to v žádnom případě.“ No a teď ještě dělali se soutěže, jmenovalo se to 

Puškinův památník a ten Puškinův památník to vedli většinou učitelé ruského jazyka, to 

spíš bylo a tom druhom stupni a ty soutěžili v nějaký, ale co tam přesně bylo, to už si 

nepamatuju. Recitovalo se taky, recitovalo se i v ruském jazyce. No ten první stupeň měl 

různý soutěže nějakých těch obrazů nebo nějakých těch výtvarných výrobků nebo jestli 

v literárnim nějakym kroužku a ani si nepamatuju, že byl tam byl specialně nějaký literární 

kroužek. Býval tam, ale až později a to už jako vedli lidi, který to měli jako, že to je 

opravdu literární, pro literaturu a ne pro nějaký ty oslavy nějakýho svátku, něčeho. A spíš 

se zaměřili, když byl ten literární kroužek na oslavu třeba na Den matek, jo to jo. Jinak mě 

nic nenapadá, co by tam ještě bylo. Už opravdu nevím. 

 

6. Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy 

(př. plánování výletů nebo jiných různých akcí)? 

Tak výlety jsme si mohli rozhodnout my sami, protože ten první stupeň vlastně měl 

jenom jednodenní výlet, tak kam jsme jeli to jsme si mohli rozhodnout sami. Teď mě nic 

nenapadá. No jestliže ta věc, jí považovali za tak důležitou, že ji musíme udělat, tak sice 

nechtíc, tak jsme ji udělali. To asi jo. Ale že by po nás chtěli. Já vim, že třeba jednou mi 

přišla na hospitaci inspektorka, která tam učila coby učitelka a byla to manželka nějakýho 
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vojáka a asi oba dva byli ve straně. Takže já jsem, já jsem něco, něco jsem při tý hospitaci 

jsem něco vytýkala nějakýmu nebo jsem něco opravovala nějakýmu dítěti. Tak ještě abych 

to zjednodušila, moje hodině se jí jaksi nelíbila. Nelíbila se jí, protože ona asi dva roky 

předtím nebo rok předtím než se stala tou inspektorkou, tak ty děti učila a já jsem je vlastně 

po ní jako přebrala. A ono se jí nelíbilo nějakým způsobem, jak k těm dětem přistupuju, 

měla pocit, že je nevedu, tak jako je vedla ona, že je vedu jiným způsobem. A to se jí 

nelíbilo. To si pamatuju že tenkrát mi bylo vytknuto, že zástupkyně na prvním stupni mi 

řekla: „ To paní učitelko vůbec nemůžete srovnávat, protože vy jste ještě, vy ještě nic 

neumíte, ale tohle byla zkušená paní učitelka a ta to ví.“ Takže asi takhle, ale já měla pocit, 

že v právu nebyly, ale třeba, třeba ano, třeba jsem to špatně zhodnotila, taky jsem to ještě 

neuměla, když jsem tam nastoupila. Tak to mi tenkrát bylo vytknuto, což mě docela 

i mrzelo. Nic mě ale dál nenapadá. Nic mě nenapadá opravdu. 

 

7. Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních 

akcí 

To jsme neměli, my jsme měli akorát, my jsme měli služby ve škole. O prázdninách 

jsme měli služby ve škole. A to bylo většinou tak asi týden, tu službu měl někdo. A chodily 

děti na brigádu, ale kdo chtěl, nebylo to povinný. A my jsme tam měli vlastně takový jako 

pozemek před školou a tam si každá třída pěstovala nějaký, něco si tam pěstovala. A pak 

tam byly keře rybízu a takže oni po nás chtěli, abychom zkrátka ty záhonky vypleli, 

abychom je zalili, abychom otrhali ten rybíz a dali ho do školní kuchyně. Takže tohle jsme 

tam takhle dělali. No a to bylo snad, já nevim, snad od osmi nebo od devíti do dvanácti 

nebo do jedenácti. Bylo to během dopoledne. Jinak jsme na žádný takový žádný práce 

nechodili. Jezdili jsme s dětmi na brigády bramborový tenkrát ještě na bramborový 

brigády. No ale teď nevim jestli to byli ty páťáci, už si to přesně nevybavím. Ale jezdilo se 

no. 

 

8. Po studiích jste se sama mohla rozhodnout pro školu, kam si žádost podáte 

nebo jste byla přiřazena? 

Byla jsem přiřazena někam, no. Byla jsem přiřazena podle okresu bydliště. Byla 

jsem přiřazena do Strakonic. Ale myslim si, že ani, když někdo třeba chtěl, já chci tam 

a tam, tak to nebylo bráno v ohled. Rozhodli sami.  



185 

 

9. Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? 

Jaké? 

Já si myslim, jako nevim přesně, jestli to člověk zatajil nebo pozměnil, ale já jsem 

na to nekladla důraz. Já jsem to řekla jako mimochodem a dál jsem se věnovala tomu, co 

bylo hlavní a to jsem vyzdvihla. Takže bych vysloveně řekla, tak to jim řikat nebudu 

a měla jsme jako povinnost to říct za každou cenu, tak to asi ne. Myslim, že jsem nic 

takovýho nezažila. Taky se říkalo, musíte dětem tu dobu vysvětlit dobře. A my jsme řikali, 

jojojo to my vysvětlíme. Každý si to pověděl po svým. 

 

10. Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

No proti svému přesvědčení, jako oni třeba. No proti mému převědčení bylo třeba 

řikat, že tady osvobodili Písek Rusové. Tak jsem řikala byli tady, ale tadyhle vedla 

demarkační čára, to byl takovej proužek, který patřil Američanům, protože ty tady taky 

byli a kterej patřil Rusům. Tak asi tak no. Jinak mě nic nenapadá. Oni taky myslim, měli 

i tendenci, abychom opečovávali nějaký ty hroby, na Lesním hřbitově, tam byl takovej 

hrob českých vojáků a hrob ruských vojáků, tak k těm ruským vojákům abychom dávali 

nějaký květiny a tak asi, to byla taky taková tendence. Víte ono taky za ta léta už spoustu 

věcí splyne a kolikrát vzpomínáte na to lepší než na to horší. 

 

11. Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

No já si myslim, že to tam určitě bylo, to si myslim, že to tam určitě bylo. Že pokud 

to bylo dítě, jehož rodiče byli nějakym způsobem politicky hodně angažovaní tady v Písku 

a nebo vůbec nevim, někde tamhle v Praze, to abysme to dítě nosili na rukou. A ty děti 

třeba tolik neprospívali, že to tam bylo. Taková ta tolerance, no tak vždyť to nechte, nechte 

to takhle, tak ho znovu vyzkoušejte, dejte mu něco, vždyť víte, že určitě něco umí. Jo, to 

určitě, to tam určitě bylo. 

 

12. Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

Já jsem to nezažila tohle, jako na národce jsem to nezažila tohle, že by někdo takhle 

přistupoval k těm dětem tak a tak. Určitě ne, to jsem nezažila.  
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13. Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 

smýšlení? 

Víte, že ne. Já jsem to nezažila tohleto. Určitě ta inspekce přišla. No, možná, že 

tam, nevim, jestli tam bylo třeba, že nám by řekl, dejte tam něco lehce takovýho. Ale asi 

ne, asi ne. Asi to tam nebylo. Já myslim, že ta inspekce přišla a zkrátka sledovala tu 

hodinu, pak ji rozebrala, na ten rozbor nás pozvali. A jestli někomu vytkli, víte paní 

učitelko dneska je třeba já nevim, dneska je výročí vítěztví února a vy jste tam ani nic 

neřekla, možná, že jo, ale já jsem. Nikdy se mi to nestalo tohle. 

 

14. Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl 

a jaké bylo celkové klima školení? 

Jo, to jsme chodili. Já si nepamatuju, jak se to jmenovalo, no nějaký politický 

školení to bylo. A vedli to, vedli to učitelé, kteří absolvovali to VUM, to je Vysoké učení 

marxisticko-leninské to bylo a tohle museli vlastně absolvovat všichni ti, kteří chtěli 

vstoupit do strany, tak museli být takhle vyškolení a nebo to dělali i ti kteří už byli v tý 

straně, a tak ty nás jako školili. My jsme jako nestraníci museli pravidelně chodit na toto 

školení a pravidelně si z toho dělat nějaký zápisky. Já už nevím, jestli jsme si dokonce 

museli dělat i nějaký přípravy na to? Ale asi ne. A pak jsme šli na tu zkoušku. To bylo. To 

jsme si vždycky připadali jak hlupáci tam. 

 

15. Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc- dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

Já vim, že naše zástupkyně tady na prvním stupni, ona byla členkou KSČ, její 

manžel byl voják, ty byli všichni z KSČ, že byla, že jako lpěla na tom, aby tedy se tam 

nestala nějaká taková věc, že by se, že bysme byli nařknutí jako škola, že něco neděláme, 

tak jak si to ta strana a vláda představuje a že byla docela taková na nás přísná a my jsme ji 

moc rádi neměli, protože jednala s námi dost jako tvrdě a moc se s náma nebabrala, že by 

nás vysloveně, že by nám trošku jako pomohla při té práci, tak to ne. Ona nám jenom 

vytkla, co tam bylo špatnýho, jak to děláme špatně a tak dále. To nás asi myslim celý ten 

sbor deprimovalo. My jsme jí moc nemuseli. Ona se tam asi taky chtěla udržet na tom 

místě, tak měla obavy, aby něco neudělala jinak, než měla, tak asi z toho důvodu.  
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16. Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála například tím, že jste 

byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

No, mě bylo nepříjemný, když za mnou přišla a řikala soudružko učitelko, vy tady 

jediná, vždycky řekla jediná, já jsem určitě nebyla jediná, vy tady jediná neberete Rudé 

právo, to teda ne, to si rozmyslete. To je vaše povinnost, abyste brala Rudý právo. Vy 

musíte přece být informovaná o všem, co teda se děje. A potom můj kolega z druhého 

stupně, tak ten taky řikal, hele mě to řikali taky, že neberu Rudý právo. No, co ještě teď mě 

to napadá. Jako trochu jsem se bála chodit do kostela, jo, to jo. To jsem se bála. Já jsem 

sice měla svatbu v kostele, ale to jako pak nějak úplně veřejně nic. A tu svatbu, to jsem 

vlastně ještě na téhle škole neučila, když jsem se vdávala. To jsem začala učit na té 

malotřídce v Podolí. Ale pak jsem do toho kostela opravdu taky nechodila, protože to jako 

to. Nikdy mi sice neřekli, jako že by mě někde viděli v kostele, no pokud jsem šla do 

kostela, tak já pocházim z Radomyšle, to je vesnička kousek od Strakonic, tak jsem chodila 

třeba tam, když v neděli tam někdy člověk přijel. Tak to bylo to, že jsem se bála jít do 

kostela, aby někdo neřekl, že tam není moje místo, když jsem učitelka. 

 

17. Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to 

vnímala? 

Já si myslim, že. Ve Strakonicích nevim, tam jsem byla asi jenom rok, dva a moc 

jsem mezi ty učitele hnedle nepřišla. Takže tam to nevim, tam jsem to ani ten, vlastně 

učitelský sbor ani neprokoukla, byla jsem tam opravdu krátce a řikám, zavřená pořád 

někde v tělocvičně nebo venku na hřišti, takže to jsem ani neprokoukla. A v Podolí, no tak 

to byla pohoda, sice řídící byl komunista, to jo, ale byl komunista, tak jako že. Ale tady 

jsem to nezažila, že by tady teda na tý Masaryčce ani jsem o tom neslyšela. 

 

18. Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončila? 

Já si myslim, že ne. Já jsem učila ráda a děti jsem měla ráda. A člověk zraje, a tak 

nějak nachází spoustu nových nápadů, co a jak vylepšit. A v podstatě mě toto bavilo. Ne, já 

jsem nikdy nemyslela, že bych odešla.  
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19. Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

Oni to nedávali najevo. Tam to nikdo nedával najevo, že je věřící. Nikdo o tom 

nemluvil. Oni se nás na to ani neptali, jo, na to se nás neptali, jestli jsme věřící, to ne. 

Takže ne nedávali.  
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Příloha č. 6 

Žena RF 

Roč. 1953 

Vzdělání: 

• Pedagogická fakulta České Budějovice (Nš-Hv) 1972-1976 

Praxe na škole: 

• Lašovice, Kovářov 1976-1977 

• Rožmitál na Šumavě 1977-1982 

• Tábor-Čekanice 1982-2014 

 

Narátorka působila klidně a i když její odpovědi byly stručné, vystihují reálnou 

situaci a její pohled na věc. Narátorka měla děti ráda a tuto práci s dětmi chtěla vykonávat, 

a tak se s určitými věcmi, se kterými třeba i nesouhlasila, sžila. Přijímala dobu takovou, 

jaká byla a ve školství i přes nějaké situace pracovala ráda. 

 

1. Jaké byly vztahy mezi učiteli a atmosféra na škole? 

No já osobně jsem měla kladné vztahy. Když jsme začínali v tom Rožmitále na 

Šumavě, tak to byla malá ves, tam jsme byli učitelé vlastně já a muž a vychovatelka, takže 

dobrý a když jsme potom měli třeba schůzi v Kaplici, což byla spádová škola, tak tam byli 

k nám taky hodně vstřícní. 

 

2. Našla byste něco, co bylo ve školství v minulém režimu natolik vhodné, že 

byste to zachovala, a dnes už je to zrušeno? 

No změnila se ta technika, ta je teda hodně, ty počítače, ty interaktivní tabule, ale 

jinak to trivium zůstává asi stejný, to bych jako neměnila, to bych nechala bejt. 

Nepoužívala jsem já tolik tý techniky, děti byly unavení po čtvrt hodině z tý interaktivní 

tabule dost. Takže jsme to zase dělali spíš rozhovor učitel-žák. Nic mě nenapadá... Pamětní 

učení, no jako hodně se naučit, nechápou, že třeba násobilku se musejí naučit nebo 

vyjmenovaný slova taky, až pak si odvozujou, že jo.  
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3. Dotkla se i prvního stupně cenzura vyučovaného obsahu? 

To jo, to se dotklo o určitejch věcech se nemluvilo. Já jsem měla spíš hodně malou 

první a druhou třídu, takže tam jako těhle věcí politickejch moc nebylo, to jsem jako 

nezaváděla. 

 

4. Pamatujete si, zda se měnily požadavky na učitele i školy, týkající se 

předepsaných politických oslav? Slavili jste je každoročně a každý rok stejně 

(příklad 1. máj, 25. únor, VŘSR)? 

To jo, to bylo pořád. My jsme vlastně začli učit v sedmdesátom sedmom a to bylo 

tvrdý. To začínalo říjnovou revolucí, pak byl únor, Vánoce se moc nemusely, pak byl únor, 

pak bylo MDŽ, květen, všechny tyhlety politický a jako museli jsme ty děti ty básničky 

naučit a museli jsme mít vystoupení na schůzích různejch. To jako teda bylo dost, dost, to 

bylo hodně. 

 

5. Vzpomenete si na nějaké typické akce školy v tomto období, kromě slavení 

politických svátků, které se po roce 1989 už neuskutečňovaly nebo postupně 

vymizely? 

No politické oslavy a akce odešli. Ale nastoupili jiné. Objevili se jiné, ale jako 

dobrý, bylo to spíše více pro děti. Po tom 89. roce. Sport, fotbal, hudební, zpívání, 

sportovní soutěže. Oni byli i před tím tyto akce. Ale ty politické se odbourali. 

 

6. Mohla jste jako učitel rozhodovat sama o určitých věcech, co se týkaly třídy 

(př. plánování výletů nebo jiných různých akcí)? 

U nás to byla dohoda, u nás to bylo dohodou, jo, já jsem něco navrhla a ředitelka to 

schválila, většinou to teda schválila, no a nebo navrhla ona něco a já jsem se teda jako 

přizpůsobila. 

 

7. Musela jste se jako učitel zapojovat o prázdninách do určitých mimoškolních 

akcí? 

Já teda ne, my jsme měli volno teda dost, to bylo dřív.  
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8. Po studiích jste se sama mohla rozhodnout pro školu, kam si žádost podáte 

nebo jste byla přiřazena? 

Chtěla jsem jít do Tábora, ale žádost byla zamítnuta. Takže pak jsem si vybrala 

Písek. Byl mi nabídnut i Český Krumlov a Prachatice. 

 

9. Setkala jste se se skutečnostmi, které jste musela žákům zatajit, pozměnit? 

Jaké? 

Nelhala jsem dětem. Snažila jsem se jim to vysvětlit, upustit od té politiky no, nějak 

jakoby spíš do rodiny. 

 

10. Byla nějaká činnost s žáky, kterou jste musela dělat proti svému přesvědčení? 

No to byly ty politický oslavy, to jako, to bylo no. Protože ta říjnová revoluce, no 

dost, pořád ty politický oslavy, únor a říjnová revoluce, no a i to MDŽ bylo zprofanovaný. 

 

11. Setkala jste se někdy se záměrnou manipulací v hodnocení žáka na základě 

politického postoje rodičů? 

No já se s tím osobně nesetkala, ale vim o takových případech, že v Táboře prostě 

ten tatínek byl v politický straně hodně, a tak ten jeho syn, i když zlobil nebo neuměl, tak 

postupoval dál a dál no. 

 

12. Všimla jste si, že by někdy byl patrný rozdíl v přístupu školy k dětem, jejichž 

rodiče minulý režim uznávali, a těm, jejichž rodiče ho odmítali? 

Jo to byl, to prostě ten přístup byl. „Pepíkovi nedávej pětku, tatínek je ve straně, má 

velkou funkci.“ Jo u nás to bylo, u nás byla drezura. 

 

13. Setkala jste se během své praxe v té době s inspekcí, která by se zaměřovala 

a hodnotila především ideově politickou výchovu žactva a jejich ideologické 

smýšlení? 

To ne. Jo, ale jestli tam byla ta ideo-politická výchova, to se tak jmenovalo, 

výchovně vzdělávací cíl, tak jakmile to tam bylo ta věta nějaká, tak jo, ale jinak ne. 

Zajímali se o učivo.  



192 

 

14. Zúčastňovala jste se jako učitel školení s politickou tématikou? Kdo ho vedl 

a jaké bylo celkové klima školení? 

Pořád, po celou dobu, do revoluce. My jsme jezdili do Kaplice na to školení, 

protože v Rožmitále byla malá škola a Kaplice byla spádová. My jsme školení ale 

netvořili, organizovala ho stranická buňka. Tam byl jeden učitel a ten pak školil ty všechny 

učitele. 

 

15. Existuje okolnost v minulém režimu, která Vás zasáhla nejvíc- dramatický 

zásah do Vašich hodnot? 

Myslim, že ne. To bylo tak politicky nastavený to školství, že jsem věděla jakoby 

do čeho jdu a co teda mám řikat. Snažila jsem se teda jako, když jsem nemusela, tak jsem 

to nevysvětlovala ty politický situace dětem, ale nějakej velkej zvrat, jako že by mě někdo 

nutil nebo donutil, tak to nebylo. 

 

16. Zažila jste okamžik, kdy jste se ve svém zaměstnání bála-například tím, že jste 

byla vyjádřením svých názorů ohrožena (z politických důvodů)? 

Takový okamžik jsem nezažila. 

 

17. Vzpomínáte si, že byl někdo z Vašich kolegů perzekvován? Jak jste to 

vnímala? 

Já si teda nevzpomínám, nevzpomínám si. Myslim, že ne. My jsme asi nezažili až 

tak tvrdý jakoby ty, ono se to celkem potom uvolňovalo ta situace politická, že už. To spíš 

ty padesátý léta, ty asi byly na to horší. 

 

18. Přiměla Vás někdy nějaká situace v minulém režimu k přemýšlení o tom, že 

byste s profesí učitele skončila? 

Já jsem to nechtěla opustit, já jsem to prostě měla hrozně ráda. Jako zlobilo mě to, 

ta druhá část, ale zas ta práce s těma dětma, mě to jako uspokojilo.  
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19. Náboženství. Jak se projevoval přístup školy k věřícím učitelům? Mohli tuto 

skutečnost učitelé dávat najevo? Máte vlastní zkušenost? 

Setkala jsem se s věřícími učiteli. Ale ne na svojí škole, z Vožice, jedna učitelka. 

A to mysli, že v tý Vožici, to je zase vesnice a tam se to bralo zase jinak a v Lašovicích to 

bylo úžasný, tam chodil pan farář do školy vlastně. Tam nikoho ani nikdo nikomu nic 

nevyčítal. A když do Čekanic dojížděla paní katechetka, tak jako se paní ředitelka snažila, 

ji z tý školy jakoby vyšoupnout. Třeba dala, ona dala nějakej termín pro rodiče a pani 

ředitelka dala jinej termín, že ty rodiče pak nevěděli jo, a tim se to jakoby tak trošku 

likvidovalo. Ale jinak mezi učiteli přímo co jsem byla já, tak tam nebyl nikdo věřící. 


