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ANOTACE
Tato práce se zabývá pracovním a soukromým životem pelhřimovských učitelek
v období první republiky. V pracovní části se zabývá povinnostmi učitelského úřadu,
vzděláním učitelek a jejich platovým ohodnocením. V rámci soukromého života je rozebrána
otázka celibátu, manželství a mateřství pelhřimovských učitelek. Pozornost práce je věnována
vstupu žen do učitelského povolání a jejich sociálnímu původu. Přináší také pohled na
konkrétní osudy žen pracujících v tomto zaměstnání.
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TITLE
Life of pilgrim´s teachers in the First Rebublic

ANOTATION
This thesis deals with working and priváte life of pilgrim´s teachers in the First
Republic. The part of working life deals with the obligation of teachers, their education and
their salary. The part of priváte life analyzed the question about celibacy, marriage and
motherhood. Thesis attention is also about the entry of women into the profession and their
social origin. This thesis also provils a view of the fortunev of specific women working in this
profession.
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Úvod
V minulosti i současnosti zastávají učitelé a učitelky ve společnosti významnou roli.
Jejich úkolem bylo a je vychovávat a vzdělávat své žáky. Řadí se tak mezi jeden ze
základních činitelů výchovně – vzdělávacího procesu.
Důvod, proč jsem si vybrala téma týkající se učitelek, je odborný, pragmatický a
částečně také nostalgický. Postava učitelky je známá každému z nás. Všichni jsme měli
oblíbené učitelky, na které stále vzpomínáme. Měli jsme také ty druhé - neoblíbené. Přestože
si jejich jména již nemusíme pamatovat, všechny ty pětky a černé puntíky jim
nezapomeneme.

Po nástupu do první třídy se učitelky často stávaly prvními platonickými

láskami chlapců a ženskými vzory dívek. Moc dobře si pamatuji, jak jsme se kamarádkami
navzájem vyučovaly a hádaly se, která z nás bude paní učitelkou. Pokud nebyly k dispozici
kamarádky, jako žáci posloužily panenky a plyšové hračky.
Období první republiky jsem si vytyčila proto, že dle mého názoru došlo pro ženy –
učitelky k několika zásadním změnám. V první řadě byl zákonem č. 455 Sb. ze dne 24.
července 1919 zrušen celibát. Tento zákon byl klíčovým i v jiných otázkách. Poprvé bylo
pomýšleno na jejich zaopatření v důsledku těhotenství či ukončení povolání. Navíc je toto
období označováno jako počátek feminizace školství, jelikož počet žen ve školství výrazně
stoupl.
V dnešní době existuje řada zdařilých i méně zdařilých prací, které se zaměřují na
vývoj školství, vzdělání učitelstva, postavení žen a jejich profese. Dosud však nebyl vytvořen
ucelený obraz zachycující celkovou problematiku učitelky, na kterou by bylo pohlíženo
genderově, demograficky, sociálně i ekonomicky. Proto se tento fakt se stal důvodem mého
vědeckého zájmu.
Částečně se dané oblasti dotýkají práce Mileny Lenderové, 1 Pavly Horské,
Neudorflové,

3

Jany Malínské,

4

5

2

Marie

6

Jany Burešové, Pavli Vošahlíkové, Andreji Pokludové7 a

1

LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k motlitbě: Žena v minulém století. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1999.
HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999.
3
NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci.
Praha: JANUA, 1999
4
MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na
počátku 20. století. Praha: Libri, 2005.
5
BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. Olomouc:
Vydavatelství UP, 2001.
6
VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Kvalifikace, profesionalizace a tzv. ženská povolání v českých zemích. In
ČADKOVÁ, Kateřina – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana. Dějiny žen aneb Evropská žena od
středověku do 20. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 357 – 362.
2

1

Markéty Pánkové.8 Nejvíce informací přináší syntéza Žena v českých zemích od středověku
do 20. století, kde je tématu učitelky věnována celá podkapitola s názvem Učitelka.9 Je zde
nastíněn vstup žen do učitelského povolání, jejich vzdělání, postavení a částečně i soukromý
rodinný život.
Na počátku svého bádání o pelhřimovských učitelkách jsem nejprve z odborné
literatury načerpala obecné informace o učitelkách vůbec. S jistou představou o učitelkách
první poloviny 20. století jsem přistoupila k analýze archivních pramenů. Hlavním zdrojem
informací se mi staly primární prameny uložené ve Státním okresním archivu v Pelhřimově,10
několik informací jsem získala i v archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov.11
Ze zjištěných informací jsem si vytyčila několik otázek týkajících se pracovního i
soukromého života pelhřimovských učitelek - Jaká byla příprava učitelek k výkonu svého
povolání? Jak vypadal život ve škole? Jaký byl jejich sociální původ? Odkud přicházely do
pelhřimovského regionu? Jaké chování se od učitelek vyžadovalo? Jak trávily svůj volný čas?
Jaká byla jejich sňatečnost?
Předkládaná práce je tedy výsledkem převážně přímé metody historické analýzy. Na
předchozí otázky odpovídám převážně z historických pramenů. V menší míře je použitá také
nepřímá metoda, která umožňuje zabývat se složitějšími otázkami a spočívá v zapojení
analogie a srovnání. Část poslední kapitoly je zpracována za pomocí metody oral history.
Práce je členěna do několika kapitol. V úvodní kapitole je stručně vylíčeno období
první republiky. Ačkoli ke vzniku a trvání Československé republiky existuje mnoho titulů,
pro opravdu stručný popis jsem využila publikace čtyř autorů – Jaroslava Cuhry,12 Jana
Gebharta,13 Zdeňka Kárníka14 a Věry Olivové.15
Druhá kapitola se zabývá prvorepublikovým školstvím. Od nového Československého
státu se očekávaly velké změny a to i ve školství. I přes několik návrhů , snah o vybudování
7

POKLUDOVÁ, Andrea. Emancipovaná a přesto nešťastná. Sebereflexe začínající učitelky z počátku 20.
století. In ČADKOVÁ, Kateřina – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana. Dějiny žen aneb Evropská
žena od středověku do 20. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 363 – 372.
8
PÁNKOVÁ, Markéta. Vzdělávání dívek v Čechách. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 2008.
9
LENDEROVÁ, Milena a kol. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. 1. vyd. Praha: NLN, 2009.
10
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Odborná škola pro ženská povolání.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor.
11
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, fond Drobné pozůstalosti – rodiny.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, fond Sbírka dokumentace k druhé světové válce.
12
CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách IV.: Od roku 1918. Praha, 2006
13
GEBHART, Jan. České a československé dějiny. II.díl: Od roku 1790 do současnosti. Praha, 1991.
14
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta
republiky (1918-1929).
15
OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Praha : Karolinum, 2000.
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nového školského systému a vydáním tzv. Malého školského zákona, zůstalo československé
školství tak, jak jej roku 1869 upravila tzv. Hasnerova reforma a její novela z roku 1883.
V této části jsem vycházela z několika publikací. Mezi jedny ze základních pro dějiny školství
jsou spisy Otakara Kádnera Vývoj a dnešní soustava školství, které ve třech svazcích
vycházely v letech 1925 – 1926.16 V této práci je použit díl druhý.17 Autory dalších publikací
jsou Zdenka Veselá,18 Růžena Váňová, 19 Václav Kovaříček, 20 a Vladimír Štverák.21 V těchto
titulech najdeme informace o typech a počtu škol, změnách ve školním systému, ale i o
učitelích. Přestože se zabývají stejnou problematikou, navzájem si jsou odlišné.
Prvorepublikové Kádnerovo dílo je spíše přípravným spisem pro další publikace. Ostře zde
kritizuje školskou politiku období první republiky.
Následující kapitola pojednává o postupu žen ke společenské pozici, kterého během
první republiky dosáhly. V této kapitole jsou použity díla Mileny Lenderové, Marie
Bahenské, Marie Neudorflové, Jany Malínské, Jany Burešové a Pavly Horské.
Čtvrtá kapitola a pátá kapitola se již začíná věnovat učitelkám. Je zde popsán vstup
učitelek do učitelského povolání a jejich vzdělání. V těchto kapitolách jsem opět vycházela
z publikací výše zmíněných autorek a autorů. Dále pak z útlých publikací Františka
Morkese.22
Následující dvě kapitoly představují prvorepublikový Pelhřimov a školy, které během
Československé republiky existovaly či byly otevřeny a na kterých tedy pelhřimovské
učitelky mohly působit. V této části využívám ponejvíce regionální odborné literatury od Iva
Balíka,23 Jiřího Černého24 a Marie Dojavové.

25

K jednotlivým pelhřimovským školám jsou

použity jejich výroční zprávy.26
16

IV. díl vydal z pozůstalosti Kádnera jeho žák J. Hendrich roku 1938.
KÁDNER, Otakar. Vývoj a dnešní soustava školství. Díl druhý. Praha: Sfinx, 1931.
18
VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992.
19
VÁŇOVÁ, Růžena. Československé školství ve 30. letech. Praha:Pedagogická fakulta UK, 1995.
20
KOVAŘÍČEK, Václav. Cesty učitelského vzdělávání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
21
ŠTVERÁK, Vladimír. Dějiny pedagogiky. Druhý díl. Praha: Karolinum, 1981.
22
MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774-1946). Plzeň,
1999.
MORKES, František. Devětkrát o českém školství. Praha: Pedagogické muzeum J.A.Komenského, 2004.
23
BALÍK, Ivo. Pelhřimovsko ve 2. tisíciletí. Pelhřimov: Okresní muzeum Pelhřimov, 2000.
24
ČERNÝ, Jiří. Pelhřimov. Obraz města v architektuře 19. a 20. století. Pelhřimov:Nová tiskárna, 1996.
25
DOJAVOVÁ, Marie. Tajemství zdí města Pelhřimov. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2002.
26
Výroční zpráva státního reálného gymnasia v Pelhřimově 1927-28. Pelhřimov: Knihtiskárna Emila Šprongla,
1928.
Gymnázium Pelhřimov-Almanach 1996. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1996.
Památník státního reálného gymnasia plukovníka Jos.Jiřího Ševce v Pelhřimově. Pelhřimov: knihtiskárna
Emila Šprongla, 1948.
Výroční zpráva Pokračovací školy v Pelhřimově za školní rok 1888 - 1889. Pelhřimov: Tiskem Rudolfa Ruppa,
1889.
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Ostatní kapitoly se již zabývají přímo pelhřimovskými učitelkami. V této části již
převážně pracuji s prameny archivní povahy, na jejichž základě jsem vypracovala statistiku
počtu učitelek na pelhřimovských školách, sociální původ, otázku manželství, mateřství a
platové podmínky. Ke kapitole Působení učitelek na školách a Otázka Celibátu jsou také
použity informace z jednotlivých zákonů, které se této problematiky týkají. 27 Ke zjištění
sociálního původu učitelek jsem musela analýze podrobit matriční knihy ze Státního
oblastního archivu Třeboň.28
V předposlední kapitole se zabývám mimoškolními aktivitami pelhřimovských
učitelek. Přestože byly pelhřimovské učitelky činné v několika spolcích, svou pozornost
věnuji především

Zpěváckému spolku Záboj, Jednotě divadelních ochotníků Rieger a

Tělocvičné Jednoty Sokol. Tyto spolky byly nejen nejaktivnější složkou kulturního života
v Pelhřimově, ale také nejčastějším působištěm prvorepublikových učitelek mimo školu.

50 let učňovských škol v Pelhřimově. Pelhřimov: Knihtiskárna E. Šprongla, 1934.
Výroční zpráva Městské dívčí dvouleté odborné školy rodinné s právem veřejnosti v Pelhřimově 1919-1926,
Pelhřimov: tisk E. Šprongl, 1926.
Výroční zpráva Veřejné odborné školy pro ženská povolání v Pelhřimově 1937-1938. Pelhřimov: tisk E. Šprongl,
1938.
27
Sbírka zákonů a nařízení státu československého - Zákon č.104Sb z.a n., o úpravě platových a služebních
poměrů učitelstva obecných a občanských škol. [online]. [cit.12.10.2012].
URL: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1928/054-1928.pdf.
Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol. [online].
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Zpráva kulturního výboru o návrhů členů N.S. Aloise Konečného, Fr. Housera, Josefa Smrtky, Fr. Zeminové a
společníků (tisk č. 828) aby zrušen byl celibát učitelek. [online]. [cit. 8.8.2012].
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Zákon ze dne 24.7.1919, kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných a
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dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1439_00.htm
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Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587 – 1949, kniha č. 11, Matrika
narozených Pelhřimov, 1886– 1895.
Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587 – 1949, kniha č. 12, Matrika
narozených Pelhřimov, 1896– 1904.
Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587 – 1949, kniha č. 12, Matrika
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Informace o jednotlivých spolcích a členství učitelek z nich jsem získala z výročních zpráv
těchto organizací.29
Poslední kapitola představuje jednotlivé učitelky z hlediska jejich pracovního života.
Na jejich příkladu by měl být shrnut jejich sociální původ, vzdělání, působení na jednotlivých
školách a mimoškolní aktivity. Za nesmírně cenný pramen v této kapitole považuji osobní
výpovědi Mgr. Lenky Pazderkové a Mgr. Luďka Březiny, s nimiž jsem si povídala o babičce
Marii Pazderkové a mamince Karolíny Březinové. Mým původním záměrem bylo do této
práce také včlenit vzpomínky žáků, kolegů a přátel pelhřimovských učitelek. Bohužel jsem se
však setkala s překážkami, které metodu orální historie doprovází. Patří mezi ně neochota,
nezájem a stáří potenciálních narátorů. Z celkem dvaceti oslovených pamětníků bylo
ochotných zavzpomínat na jim známou učitelku pouhých pět. Tři z nich však jsou již ve věku,
kdy jejich paměť a zdravotní stav nedovoluje souvisle a srozumitelně vylíčit jednotlivé
vzpomínky.
Ráda bych rozšířila pohled na české školství a hlavně na postavení učitelek v něm. Na
pelhřimovských učitelkách chci představit, jaké možnosti, podmínky a život měly učitelky
v Československé republice od roku 1918 až do roku 1938. Tato práce si tedy klade za cíl
alespoň zčásti podat ucelený obraz zachycující problematiku ženského učitelského úřadu
v období první republiky.

29

Památník zpěváckého spolku ,,Záboj“ v Pelhřimově 1862-1937. Pelhřimov: knihtiskárna Emila Šprongla,
1937.
Památník Jednoty divadelních ochotníků ,,Riegr“ v Pelhřimově 1894-1934. Pelhřimov: knihtiskárna Emila
Šprongla, 1934.
Památník ¾ století Riegra, 108 let organizované a 188 let ochotnické činnosti divadelní v Pelhřimově.
Pelhřimov: ZK ROH Máj, 1968.
Památník Tělocvičné Jednoty Sokol. Pelhřimov 1886 – 1936. Pelhřimov: knihtiskárna Emila Šprongla, 1936.
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1. Stručně o první republice
Rok 1918 znamenal pro Evropu zásadní zvrat. Byl ukončen válečný konflikt, který se
rozšířil do celého světa. Díky tomuto konfliktu dochází k rozpadu velkých říší – ruské,
osmanské a habsburské. Proměnou prochází i říše německá. Místo proslulých žalářů národů
carského Ruska a Rakouska - Uherska tu vznikla řada nových, tzv. nástupnických států:
Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, bylo obnoveno
Polsko, na severu pak Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Novým státním útvarem bylo i
Československo.
Oficiální vznik nového státu střední Evropy se datuje na den 28. října 1918, kdy byl
národním výborem veřejně vyhlášen zákon o zřízení samostatného státu československého.30
Zatímco v ostatních zemích postupně docházelo k oklešťování demokracie ve prospěch
diktátorských režimů, nově vzniklé Československo se rozvíjelo jako plně demokratický stát
s parlamentní formou vlády.
Na prvním zasedání Národního shromáždění, konaném dne 14. listopadu 1918, byl
sesazen rod Habsburků a provolána republika. Do čela tzv. první republiky zasedl Tomáš
Garrigue Masaryk,31 kterého ve funkci roku 1935 vystřídal tehdejší ministr zahraničí Edvard
Beneš.32 Předsedou vlády se stal Karel Kramář,33 ministrem vojenství Milan Rastislav
Štefánik34 a ministrem zahraničí již zmíněný Edvard Beneš.
Vzhledem

k etnickému

promíšení

obyvatel

bylo

Československo

státem

mnohonárodnostním. Podle statistiky z roku 1931 žilo na území Československé republiky
13 613 172 obyvatel. Z toho 6 850 000 Čechů, 3 123 000 Němců, 1 910 000 Slováků,
745 000 Maďarů, 461 000 Rusínů, Ukrajinců a Rusů, 180 000 Židů, 75 000 Poláků, menší
počet Rumunů a jiných národností.35

30

Zákon č. 11/1918 Sb.
Tomáš Garrigue Masaryk (1850, Hodonín – 1937, Lány) byl českým pedagogem, politikem, státníkem a
filozofem. Stal se prvním prezidentem Československé republiky. Svou prezidentskou funkci vykonával od 14.
listopadu 1918 do 14. prosince 1935. Označován také jako Prezident Osvoboditel.
32
Edvard Beneš (1884, Kožlany – 1948, Sezimovo Ústí) byl český právník, sociolog a politik. Po vzniku
Československa zastával funkci ministra zahraničí, v letech 1921 – 1922 předseda československé vlády. Po
Masarykovi se stal druhým československým prezidentem.
33
Karel Kramář (1860, Vysoké nad Jizerou – 1937, Praha) byl českým politikem, předsedou Československé
národní demokracie, Národního sjednocení a od 14. listopadu 1918 do 8. července 1919 ministerským předsedou
Československé republiky.
34
Milan Rastislav Štefánik (1880, Košariská – 1919 Ivanka při Dunaji) byl slovenský politik, generál
francouzské armády a astronom. Funkci ministra války zastával od 14. listopadu 1918 do 4. května 1919, kdy
zahynul při leteckém neštěstí.
35
CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách IV.: Od roku 1918. Praha, 2006, s.16.
31
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Většinu územních sporů vyřešila v lednu roku 1919 mírová konference v Paříži.
Konference vyhlásila odsouhlasení vzniku Československé republiky. Ta se rozprostírala na
území bývalých zemí Koruny české – Čech, Moravy a Slezka a části Horních Uher –
Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Ve své počáteční existenci musela první republika bojovat s několika problémy.
Jedním z prvních problémů nově vzniklého státu bylo sestavení parlamentu. Jelikož byly nové
volby prozatím nereálné, byl parlament poskládán na základě voleb z roku 1911 do rakousko
- uherského parlamentu.36
Dalším problémem byly samostatné hranice státu. Větší část hranic, zejména na
německé a rakouské straně, se vyřešila na základě historického vývoje. Maďarské hranice se
vyřešily na základě již zmiňované konference v Paříži. Největší spor byl o rozdělení Těšínska,
které si nárokovalo Československo i Polsko. Rozhodnutím mezinárodní arbitráže ve Spa
bylo nakonec rozděleno mezi oba nově vzniklé státy. Posledním územním sporem bylo i
území Podkarpatské Rusi. To si kromě Československa nárokovala také Ukrajinská lidová
republika a Maďarsko. Tuto situaci vyřešila československá armáda.
Posledním větším problémem byl ne příliš ideální vztah mezi jednotlivými, relativně
samostatnými,37 územními celky. Po sloučení vypluly na povrch výrazné hospodářské a
sociální rozdíly mezi českými zeměmi, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Příslušníci nově
přičleněných území se necítili být součástí Československé republiky a narůstaly tak vnitřní
spory.
Rozhodující význam pro tvář nového státu však mělo zakotvení základních práv
občanů nejdůležitějším zákonem každé republiky - ústavou.38 Národní shromáždění přijalo
novou ústavu dne 29. února roku 1920, která nahradila onu provizorní z roku 1918.
Ustanovovala demokratický charakter státu. Ten měl být řízen parlamentem složeným ze
Senátu a Poslanecké sněmovny. Parlament měl výkonnou i zákonodárnou moc. Moc výkonná
později přešla na prezidenta, který byl volen parlamentem a jmenován vládou na 7 let. Nová
ústava zaručovala široká práva všem občanům bez ohledu na národnost, pohlaví, vyznání,
politickou příslušnost atd.39

36

OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, s. 67.
Lokální problémy si jednotlivé země řešily samy-např. soudnictví. Slovensko a Podkarpatská Rus měly
přislíbenou autonomii. Té se však v době první republiky nedočkaly.
38
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta
republiky (1918-1929). Praha : Libri, 2000, s. 32.
39
Tamtéž.
37
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Československo se stalo součástí Společnosti národů, Malé Dohody a v zahraniční
politice se orientovalo na dohodové mocnosti, především na spojenectví s Francií.40
Září roku 1938 bylo chmurné. Svět podléhal panice z nebezpečné války, kterou
Německo vyhrožovalo. Anglie s Francií chtěly Adolfa Hitlera41 uspokojit za každou cenu. Po
Mnichovské konferenci,42 na které bylo Československé republice evropskými mocnostmi
nařízeno vzdát se části území, dochází 30. září de facto k rozpadu první republiky a vzniku
nového státního útvaru Česko – Slovenska.43

40

GEBHART, Jan. České a československé dějiny. II.díl: Od roku 1790 do současnosti. Praha, 1991, s. 65.
Adolf Hitler (1889, Braunau am Inn – 1945, Berlín) byl německým nacistickým politikem, vůdcem Národně
socialistické německé dělnické strany. Od roku 1933 až do své smrti působil jako německý kancléř
s diktátorskými pravomocemi.
42
Mnichovská dohoda byla podepsána dne 29. září 1938 v Mnichově. Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi
zástupci čtyř evropských států (Německo - Hitler, Itálie - Mussolini, Velká Británie – Chamberlain, Francie –
Daladier), kteří se dohodli, že tehdejší Československo muselo do 10. října téhož roku podstoupit pohraniční
území obývané Němci Německu.
43
CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách IV, s. 94.
41
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2. Prvorepublikové školství
Vznik Československé republiky vzbudil v českém národu velké naděje na
uskutečnění několika změn. Zrození nového státu otevíralo nové řešení otázek, které přežívaly
z předchozího období. 44Mezi tyto otázky patřila i otázka školství.
Po vzniku samostaného státu bylo možné úspěšně řešit a dokončit mnohaleté úsilí o
rovnoprávné postavení českých škol a odstranit důsledky rakousko - uherské diskriminace.45
V bývalé monarchii sice české školy existovaly, ale vzdělávací obsah i duch těchto škol byl
ryze rakušácký. Školy tedy byly české jen svým názvem a vyučovacím jazykem.
V bezprostředním poválečném období se stát soustředil na řešení několik úkolů, aby
bylo vytvořeno moderní československé školství. První návrhy na změnu ve školství se
ojediněle objevovaly v odborných časopisech již na konci 19. století. Po válce pak začala
vycházet řada časopisů, které se výhradně zabývaly tématikou reformy československého
školství. Pro příklad jmenujme časopis Školská reforma, Věstník pedagogický a Nové školy.
Vedle četných odborníků podali své reformní návrhy i učitelské organizace, poslanci a
politické strany. Tyto návrhy se, jak uvádí Otakar Kádner, týkaly několika otázek, jakými
byla délka a rozdělení školní povinnosti, úpravě školních úřadů a školské správy, o zestátnění
škol a úplném odloučení od církve.46
V den vyhlášení samostatného československého státu bylo článkem II. a III. prvého
republikového zákona stanoveno, že veškeré dosavadní říšské i zemské zákony a nařízení
prozatím zůstanou v platnosti. A tak se nové československé školy opíraly o zákon z roku
1869, doplněný novelou z roku 1883, na Slovensku pak z roku 1868, doplněný roku 1876.47
Stejně jako nový stát, tak i jeho školský systém měl být prodchnut duchem
demokracie, kde měla být naplňována idea rovnosti, která předpokládala jednotu školství. Stát
se proto soustředil na řešení několika úkolů. Prvním úkolem bylo vyrovnání stavu školství na
celém území republiky a zvýšení počtu škol. Dále se měla posílit úloha státu nad školou a
omezit vliv církve. Za třetí se měly školy modernizovat po stránce obsahové. Posledním
úkolem bylo dát žákům a studentům vysokoškolsky odborné a pedagogicky připravené
učitele.48
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VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992, s. 71.
Tamtéž, s. 73.
46
KÁDNER, Otakar. Vývoj a dnešní soustava školství. Díl druhý. Praha: Sfinx, 1931, s. 11.
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Tamtéž, s. 15.
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K pronikavým reformám, a to nejen ve školství, může docházet teprve tehdy, jsou-li
vytvořeny společenské podmínky. Podle Zdenky Veselé existovaly v Československu celkem
tři překážky, které nedovolovaly školskou reformu zcela uskutečnit. První překážkou bylo
válkou narušené hospodářství, druhou národní a politická roztříštěnost a třetí překážka
vyplývala z různorodosti postavení Čech, Slovenska a Podkarpatské Rusi.49
Slovenské a podkarpatské školství mělo v poválečném období stejné rysy – velké
mnižství analfabetů, absence určitých typů škol, nedostatečné materiální vybavení a
nevyhovující pedagogové. Proto se v těchto oblastech, zejména na Slovensku, započalo
školství budovat prakticky od začátku. V obcích, kde bylo alespoň čtyřicet dětí školou
povinných, vznikaly obecné školy. Na ně mohly navazovat veřejné školy měšťanské. Střední
školy byly obnovovány v místech, kde již měly svou tradici. Jinde se stavěly nové. Střední
školy s výukou v mateřském jazyce přestaly na Slovensku existovat v roce 1875. V relativně
krátkém čase se podařilo slovenské školství ,,postavit na nohy“

a odstranit následky

maďarizace, která byla pro Slovensko v dobách Rakouska-Uherska značná.
S obdobnou situací jako na Slovensku se potýkaly i české školy. Velmi citlivým
tématem byla v Čechách, Moravě a Slovensku otázka národnostní. Již před první světovou
válkou byl stav německých škol početnější, než těch českých. Hlavním důvodem byl vyšší
kapitál německých podnikatelů, se kterým mohli disponovat. Německé školy tak byly lépe
vybavené a učitelé měli k dispozici lepší pracovní pomůcky, což vedlo ke kvalitnějšímu
vzdělání. Na těchto školách se učily i české děti.
V duchu rovnoprávnosti všech občanů před zákonem, jak zaručovala ústava, byl dne
3. dubna roku 1919 vydán tzv. menšinový školský zákon, který ukončil poněmčování českých
dětí.50 Zákon byl přijat bez podpory německých poslanců, což zejména německé učitelstvo
chápalo jako útok na sebe a vyhlášení zákona označilo za národní tragédii.
Jednou z cest k urychlení řešení poválečných problémů v oblasti školství byla
centralizace, druhou pak postátnění škol, které mělo omezit vliv církve na veřejných školách.
Již v listopadu roku 1918 byl vydán ministerský výnos, v němž bylo řečeno, že náboženské
úkony nejsou součástí výuky a (ne)účast na nich nemá vliv ani na známku z mravů, ani na
pospěchovou známku z náboženství.51

Plnění tohoto úkolu nebylo lehké především na
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VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání, s. 75.
ŠTVERÁK, Vladimír. Dějiny pedagogiky. Druhý díl. Praha: Karolinum, 1981, s. 240.
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Slovensku, kde bylo pouhých 22% škol státních.52 Ostatní školy byly v rukou církví a
jednotlivců.
V období první republiky se setkáváme také s několika školskými pracovníky, kteří
přišli s řadou pokusů na vytvoření nových typů škol. Společným jmenovatelem těchto pokusů
byla snaha respektovat žákovu individualitu a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.
V nových školách měl být vytvořen přátelský vztah mězi učitelem a žákem a odstraněn
strach ze školních lavic. Dále měla být zavedena samospráva dětí ve třídách a zlepšena
spolupráce školy a rodičů žáků.
Jeden z prvních představitelů tohoto pokusného školství byl František Bakule,53 který
spolupracoval s Jedličkovým ústavem a později zorganizoval školu pro tělesně postižené děti.
Hlavní prostředek výchovy, a částečné léčby, bylo spojení školního a osobního života.
Snad nejvýznamnější pokusnou školou se stala Volná socialistická škola pracovní
v Kladně, založena roku 1919 Františkem Náprstkem54 a Čeňkem Janoutem.55 Jak uvádí
Zdenka Veselá, bylo cílem školy seznamovat mládež se všemi obory lidské práce. 56 Žáci
kladenské školy měli k dispozici dílny na zpracování papíru, dřeva a kovu. Škola neměla stálý
rozvrh, takže žáci mohli přicházet a odcházet kdykoliv chtěli. Takto se respektovala zásada
volnosti a svobody.
Pokusných škol se založilo velké množství, avšak ve své době nepřinesly žádný
výsledek a zašly nevyužity, k čemuž přispěla i pasivita školských úřadů.
Jak bylo řečeno výše, podobu školní soustavy v prvních letech existence
Československé republiky upravovaly stále zákony bývalé monarchie. Po dlouhých jednáních
byl dne 13. července roku 1922 vydán tzv. malý školský zákon, který se jako jediný výrazněji
zapsal do prvorepublikového školství. Význam tohoto zákona byl především unifikační - na
celém území Československa byla zavedena povinná osmiletá školní docházka. Zákon nadále
stanovil maximální počet žáků ve třídě z osmdesáti na šedesát a zavedl pokračovací kurzy pro
mládež ve věku od čtrnácti do osmnácti let. Národní školy byly sjednocené po stránce
obsahové i po stránce vnější organizace.
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Po obsahové stránce došlo vydáním zákona k zavedení několika předmětů, jejichž
zařazení do učebního plánu si nová společenská situace vyžádala. Mezi nově zavedené
předměty patřily ruční práce pro chlapce, domácí nauka pro dívky, tělesná výchova a
občanská nauka, která se stala laickou protiváhou náboženství. To sice nadále zůstalo součástí
vzdělávacích osnov, ale záleželo na rodičích, zda jejich potomek bude tento předmět
absolvovat.
Od vydání malého školského zákona se rozpoutaly vášnivé debaty o přínosu a nutnosti
změn, které zákon zavedl. Objevily se výhrady k domácí a občanské nauce na dívčích i
chlapeckých školách. Překvapivý byl i úbytek hodin jazyka mateřského, reálií, počtů,
měřičství a kreslení. Pro svou nedokonalost a nevyrovnanost byl někdy malý školský zákon
hanlivě nazýván ,,školským zmetkem“.57
Největším kritikem prvorepublikového školství byl Václav Příhoda,58 docent
pedagogiky na Karlově univerzitě. Dle Václava Příhody dosavadní školský systém
neodpovídal demokratické situaci státu. Především nesouhlasil s tím, aby si teprve
jedenáctiletí žáci či žákyně vybírali, jakým směrem se bude ubírat nejen jejich vzdělání, ale
celá životní dráha. Na podzim roku 1928 vytiskl časopis Školská reforma Příhodův článek
nazvaný Jednotná škola, její možnosti dnes a zítra. Ve své studii vykreslil plán na jednotnou,
vnitřně diferenciovanou devítiletou základní školu a v jejím prvním i druhém stupni ji měla
celá populace navštěvovat povinně. Úkolem prvního stupně (dosavadní obecné školy) měla
být příprava mládeže pro vyšší vzdělání, tj. poskytnutí základních vědomostí, dovedností a
vedení k samostatnosti.59 Druhý stupeň měl rozvíjet individualitu žáka. Těm mělo být
umožněno vybírat si jednotlivé předměty podle vlastních vloh a zájmů.60 Žáci si také měli
sami, alespoň zčásti, sestavit rozvrh šitý na míru.
Se svým návrhem Václav Příhoda vzbudil vášnivé debaty nejen mezi školskými
odborníky, ale i veřejností. A to natolik, že v dubnu roku 1929 svolalo Ministerstvo školství a
národní osvěty anketu o školské reorganizaci. Tato anketa však pro jednotnou školu
nedopadla příznivě. Jak uvádí Růžena Váňová, ze 148 účastníků (politiků, profesorů a učitelů,
zástupců občanů) k tématu promluvilo 57, z nichž bylo rozhodně pro 16, proti 32, vyhraněný
postoj nezaujalo 9 řečníků.61
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I přes námitky, které vedly k nesouhlasu se zavedením jednotné školy, se téměř
všichni účastníci ankety shodli vyzkoušet koncepci jednotné diferenciované školy na určitém
počtu škol. A tak byly založeny tzv. pokusné devítileté školy v Praze, Brně a Zlíně. Bohužel
se ale nikdy nepočítalo s přestavbou školského systému ve smyslu jednotné diferenciované
školy. Příhodovy školy tak zůstaly pouhým a ve své době neúspěšným pokusem.
Roku 1919 vyšel zákon o zrušení celibátu učitelek, kterému bude v této práci
věnována samostatná kapitola. O rok později, dne 9. dubna 1920, spatřil světlo světa zákon č.
292/1920 Sb., kterým byla upravena školská správa v Československé republice. První
paragraf uvedeného zákona pojednává o tom, že ,,Státu přísluší nejvyšší správa veškerého
vychování a dozor k němu“. Významným zákonem tohoto období je zákon o újezdních
měšťanských školách č.233/1935 Sb. Tímto zákonem vznikla újezdní školská rada, plnící
funkci správního orgánu pro školy újezdní i obecné. Dále upravoval zřizování měšťanských
škol v malých venkovských obcích.
Základním typem škol v Československé republice byla obecná škola, kterou
navštěvovaly děti od šesti let. Obecné školy bývaly osmileté, ale po pěti letech mohli žáci a
žákyně přejít na měšťanskou či nižší střední školu. Za nižší střední školu byly v období první
republiky považovány první třídy gymnázií, reálných gymnázií, reformních reálných
gymnázií a reálek. Změna školy byla podmíněna dobrou finanční situací rodičů žáka a také
jeho nadáním.62 Finanční podpory se nedostávalo především vesnickým dětem. Po vychození
obecné školy často dojížděly na nejbližší měšťanskou školu. Cílem obecných škol bylo naučit
žáčky základnímu vědění, mravnosti a úctě k autoritám.
Tří či čtyřleté měšťanské školy, jejichž počet se během první republiky zvýšil,
poskytovaly vyšší vzdělání žákům, kteří nešli na nižší střední školu. Ve srovnání s posledními
ročníky obecné školy měla výuka na měšťance vyšší úroveň.
Další možností vzdělání po ukončení páté třídy školy obecné, byl odchod na osmileté
všeobecně vzdělávací školy. Tuto možnost z finančních důvodů využíval jen malý počet
studentů. Kromě gymnázií, reálky a reálného gymnázia bylo po vzniku Československé
republiky otevřeno několik nových typů středních škol, zejména průmyslových (strojnických,
chemických, stavebních, elektrotechnických), specializovaných (tkalcovké, obuvnické,
hornické, sklářské). K hojně navštěvovaným středním školám patřily také dvouleté obchodní
školy, čtyřleté obchodní akademie a učitelské ústavy. Studium na těchto školách bylo
podmíněno dobrou finanční situací rodiny. Největší náklady činilo ubytování a stravování.
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Na území nově vzniklého státu fungovaly dvě univerzity v Praze – česká Karlova a
německá univerzita. Roku 1919 přibyla Masarykova univerzita v Brně, Komenského
univerzita v Bratislavě, Vysoká škola zemědělská, veterinární, obchodní v Praze a Vysoká
škola Báňská v Příbrami.63 Většinou pak byly, kromě brněnské, univerzity rozděleny na pět
fakult - filozofickou, přírodovědeckou, právnickou, lékařskou a teologickou.
V Československu existovaly i školy uměleckých oborů, a to jak střední, tak vysoké.
Mezi střední školy tohoto zaměření patřila Státní konzervatoř hudby v Praze, Státní hudební a
dramatická konzervatoř v Brně, Hudební a dramatická akademie v Bratislavě, Umělecko –
průmyslová škola, která se stala řádnou vysokou školou až roku 1945. Vysokou uměleckou
školou byla pražská Akademie výtvarného umění.
Po vzniku Československa se nejvyšším orgánem v oblasti školství stalo Ministerstvo
školství a národní osvěty, které se dále dělilo na zemské a okresní politické úřady a
samosprávné obce. U těchto úřadů byly zřizovány také odborné komise a rady, do jejichž
povinností spadal především dohled nad věcnými potřebami a účetnickými materiály. Do
zemských, okresních a místních školních rad byli voleni zástupci učitelstva, občanů a také
školních inspektorů. Na Slovensku byla školská správa řízena referátem v Bratislavě,
odloučenou složkou Ministersva školství a národní osvěty.
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3. Zrod moderní ženy
Přístup ke vzdělání, volební právo, zaměstnání a samostatné rozhodování. Toto je
pouze zlomek ,,lidských samozřejmostí“, které česká žena v jednadvacátém století vlastní.
Málokdo si však uvědomuje, že ještě na počátku minulého století tomu bylo jinak.
Postup žen k dnešní společenské pozici byl dlouhý, náročný a vyžadoval určitou
dávku trpělivosti. V minulosti byla žena, nemající téměř žádná práva, podřízena (svému)
muži. Stejně jako ona, byly podceňovány i její schopnosti a vlastnosti. Zatímco se muži
realizovali ve veřejné sféře, soukromá sféra náležela ženám. A tak jedinou institucí, kde se
mohla žena realizovat, bylo manželství. Společensky se tedy ženy posuzovaly podle toho,
nakolik jsou dobrými manželkami, matkami a hospodyněmi.
Emancipace českých žen probíhala v několika etapách – od zapojení do veřejné a
společenské aktivity prostřednictvím salonů v době předbřeznové, přes spolkovou činnost
zahájenou v šedesátých letech 19. století, až po boj za volební právo na přelomu 19. a 20.
století. Všemi těmito obdobími se přitom jako červená nit vine snaha dosáhnout ničím a
nikým neomezovaného přístupu ke vzdělání, které ženám umožní vykonávat kvalifikované a
patřičné postavení a kvalifikované povolání.64

3. 1. Přístup ke vzdělání
Změnu v tradičním náhledu na ženu způsobil ekonomický, sociální a demografický
vývoj, který s sebou, mimo jiné, přinesl vzrůst počtu neprovdaných žen v aktivním věku.65
Společnost tedy přijala myšlenku, že těmto ženám je třeba nabídnout důstojnou existenci. Aby
však mohly ženy vykonávat nějaké kvalifikované povolání, bylo zapotřebí umožnit jim
přístup ke vzdělání.
Významným krokem pro přístup středoškolského vzdělání, byla tzv. Hasnerova
reforma z roku 1869. Na základě této reformy byla dívkám roku 1870 otevřena první státní
škola končící maturitou – dívčí pedagogium.
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O rok později vznikl Ženský výrobní spolek český. První dámou tohoto Sdružení se
stala Karolína Světlá66 a později Eliška Krásnohorská.67 Tiskovým orgánem spolku byly
Ženské listy. Hlavním cílem této organizace bylo založení průmyslové školy pro dívky, která
se při svém otevření setkala se značným zájmem uchazeček. Díky Ženskému výrobnímu
spolku byl učiněn podstatný krok ke zpřístupnění středního odborného vzdělání dívek.
Vznikla řada obchodních a průmyslových odborných škol pro dívky.
I přes společenský odpor a kritiku se spisovatelce Elišce Krásnohorské podařilo roku
1890 otevřít první dívčí gymnázium Minerva. Jelikož ústav neměl až do roku 1907 právo
maturit, musely dívky zkoušky dospělosti skládat na státních chlapeckých gymnáziích.
V očích tehdejší společnosti bylo gymnaziální vzdělání pro dívky nepotřebné a zbytečné.
Proto se první studentky ocitly ve složité situaci. Jak popisuje Milena Lenderová, čerstvé
maturantky opouštěly gymnázium s předurčením ke staropanenství.68

O vzdělané ženy

většinou muži nestáli. Minervistky tak často žily osamělým životem a pracovaly jako
úřednice, vychovatelky a učitelky.
Od získání maturitních zkoušek chyběl k univerzitnímu diplomu již jen malý krůček.
Přesto byl boj o dívčí vysokoškolské vzdělání stejně urputný jako o vzdělání střední. Dívky
byly ze studia na vysokých školách vyloučeny ministerským nařízením z 6. května roku 1878.
Přednášek a seminářů se mohly zúčastnit pouze jako mimořádné hospitantky, avšak bez
jakéhokoli potvrzení o absolvování.
Do sporu o ženské univerzitní vzdělání se po svém vzniku s plnou vehemencí vložil
spolek Minerva.69 Ten od roku 1890 sepsal několik peticí, ve kterých říšskou radu žádá o
zpřístupnění alespoň filozofické fakulty pražské univerzity. Nejen díky Minervě, ale i
ostatním sdružením, získala idea dívčího vysokoškolského vzdělání několik příznivců ze
světa mužů, jakými byli například poslanec hrabě Václav Kounic70 a školní inspektor Jiljí V.
Jahn.71
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Po několikaletém boji byly ministerským výnosem, ze dne 23. března roku 1897,
otevřeny pro řádné studentky dveře pražské filozofické fakulty. O tři roky později vyšlo
ministerské zařízení schvalující studium žen na lékařské fakultě. Možnost řádného studia na
přírodovědeckých, farmaceutických a právních fakultách získaly dívky až se vznikem
Československé republiky.72
Přestože ženy získaly vytoužený přístup ke vzdělání, postupem času praxe ukázala, že
vysokoškolský diplom cestu ženám k přiměřenému uplatnění, tak jako mužům neotvíral.
Mezi ženami tak začal sílit pocit, že pokud nezískají přístup k účasti na politice, nebude
možné dosáhnout změn v sociální, vzdělávací a právní oblasti v jejich prospěch.

3. 2. Polická účast
O zisku politických práv pro ženy začaly ženské časopisy psát již od devadesátých let
19. století. Skutečný aktivní boj za ženská práva, jak uvádí Marie Neudorflová, započal na
počátku 20. století.73
První a velice důležitou politickou ženskou iniciativou bylo založení Ženského klubu
českého, u jehož zrodu roku 1902 stála Františka Plamínková,74 Tereza Nováková,75 Marie
Tůmová a další. Tato organizace se stala centrem všech emancipačních snah českých žen.
Při Ženském klubu českém založila roku 1905 Františka Plamínková Výbor pro
volební právo žen. Dát vznik takovému typu organizace nebylo vůbec jednoduché. Překážkou
byl spolčovací zákon z 15. listopadu roku 1867, který ženám zakazoval členství v politických
spolcích. Avšak Plamínková tehdy našla cestu, jak tento zákon obejít. Pro ženskou organizaci
nezvolila formu spolku, ale veřejného výboru, který neměl stanovy a nesměl vybírat členské
poplatky.
Tři roky po svém založení, tedy roku 1908, vyzval Výbor za volební právo žen
politické strany, aby na své kandidátky do voleb českého zemského sněmu postavily ženy. V
této době ještě stále platil volební řád o volbách do českého zemského sněmu z roku 1861.
Františce Plamínkové se po důkladném pročtení nařízení podařilo odhalit, že ženy sice
72
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neměly právo volit, ale měly právo být voleny. V době sepsání zákona nikdo nepředpokládal,
že by se o poslanecká křesla ženy ucházely.
Po mnoha jednáních uvnitř politických stran se na volebních kandidátkách poprvé
objevily i tři ženská jména – Marie Tůmová (nezávislá), Karla Máchová (sociální
demokracie) a Barbora Zelinková (státoprávní strana). Přestože žádná ze tří kandidátek
napoprvé nebyla zvolena, samotné umístění žen na kandidátkách představovalo v bojích o
volební právo skutečný úspěch, jak uvádí Marie Neudorflová.76
Svého skutečně prvního úspěchu dosáhl výbor pro volební právo žen roku 1912, kdy
za okres Nymburk a Boleslav byla do zemského sněmu poprvé zvolena žena - Božena Viková
Kunětická.77 Se svými 1 161 hlasy zvítězila nad Bohumilem Matouškem.78 S výsledkem této
volby patřil mezi nejnespokojenější c.k. místodržitel v Čechách kníže František Thun.79 Ten
odmítl nově zvolené poslankyni vydat volební osvědčení, opravňující vstup do zemského
sněmu.
Na území Moravy byla nejvlivnějším a nejaktivnějším nepolitickým zastřešujícím
svazem Zemská organizace pokrokových žen moravských ve Vyškově. U vzniku této
organizace stála roku 1910 Zdeňka Wiedermannová - Motyčková.80 Stejně jako ostatní
liberálně orientované spolky, žádala i Zemská organizace pokrokových žen kulturní, sociální,
politickou a hospodářskou rovnoprávnost žen a mužů. K hlavním tiskovinám patřila Ženská
revue, založená roku 1905.
Určitým protipólem k liberálně orientovaným ženám tvořily konzervativní katolické
ženské organizace. Ty začaly v českém prostředí vznikat v devadesátých letech 19. století. Od
roku 1912 registroval všechny dané spolky Svaz katolických ženských spolků. Podle Jany
Burešové se katolické ženy aktivizovaly především po vzniku Československé republiky, kdy
začaly bojovat proti poválečnému úpadku tradiční katolické mravnosti.81 Katolické ženy
bojovaly proti pojetí ,,moderní ženy“, neboť tyto ženy zahodily křesťanskou víru a mravy.
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I přes rozdílné postoje a názory liberálního a katolického ženského hnutí, najdeme
několik stejných zájmů - pomoc sociálně slabším a potřebným, rozšíření vzdělání dívek,
dobrá výchova dětí apod.

3. 3. Zlatý věk feminismu
S ženou, jako méněcenným pohlavím, nesamostatnou a nesvéprávnou bytostí, která
nemohla volně nakládat se svým majetkem, rozhodovat o dětech a volit své zástupce,
skoncovala tvrdá zkušenost první světové války.
Tento válečný konflikt změnil tradiční pohled na ženu. Jelikož většina mužů strávila
válku na frontě, musely na jejich místa nastoupit ženy. Poprvé tak mohly opustit svou
soukromou sféru a vstoupit do světa mužů. Válka přinesla ženám nové možnosti uplatnění
v různých oborech zaměstnání, jakými byly například továrny, stavby, doprava,
ošetřovatelství, dokonce i zbrojní průmysl a mnohá další.
Během válečného konfliktu se do boje o vyhlášení samostatného československého
státu zapojily i ženy. Některé z nich se zúčastnily hladových demonstrací a byly členkami
Maffie.82 Roku 1917 dokonce šestnáct žen podepsalo projev československých spisovatelů,
který byl poslán na Říšskou radu.
Po válce se pak již sebevědomější ženy, které přišly o své otce a manžely nechtěly
vrátit zpět do své soukromé sféry a začaly si svou nově nabytou svobodu hájit.
Vznik Československé republiky vnesl do českého ženského hnutí nový rozměr.
Pavla Horská se o této době vyjadřuje jako o dodnes nepřekonaném ,,zlatém věku
feminismu“.83 Mužské intelektuální kruhy začaly ženu přijímat jako sobě rovnou a v čele
nového státu stanul významný propagátor ženské otázky Tomáš Garrigue Masaryk. Ten
považoval ženy a muže za sobě si navzájem rovné bytosti ať v právní či intelektuální rovině a
potlačení žen v historii lidstva komentoval jako osudovou chybu. Jako jeden z mála nebyl
pouhým teoretikem, ale feministické hnutí veřejně podporoval v jeho bojích o vzdělání,
profesi, uplatnění a volební právo. To vše dokazuje i Washingtonská deklarace, ve které stálo,
že ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň muži.84
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Stejná politická a občanská práva pro muže i ženy zaručila ústavní listina
Československé republiky z února roku 1920. Ženám tedy bylo přiznáno po urputných bojích
i politické právo. Jak se ale později ukázalo, bylo rovnoprávné postavení mužů a žen pouhou
teorií, která se v praxi prosazovala stěží. Ženy například neměly stejné profesní možnosti a za
stejnou práci pobíraly nižší mzdu. Ve dvacátých a třicátých letech tak nastala další fáze
emancipačních bojů, kdy ženské hnutí usilovalo o zavedení rovnosti do praktického života.
Ve prospěch ženských zájmů vystupovaly nejaktivněji členky liberálně orientovaných,
tzv. pokrokových, spolků. Zastřešující organizací pokrokových žen se roku 1923 stala Ženská
národní rada se sídlem v Praze a pobočkou v Brně. Tu založila Františka Plamínková,
nejvýraznější osoba ženského hnutí tohoto období. Rada sdružovala několik spolků a mezi její
první členy patřil Ženský klub český a Výbor pro volební právo žen. Samotné členství bylo
podmíněno politickou neutralitou jejího ústředí. Ovšem jednotliví členové mohli být
angažováni v některých politických stranách. V roce 1935 sdružovala Ženská národní rada 50
členských organizací liberálního zaměření v počtu 27 000 členek.85
Společným cílem spolků bylo úsilí o zavedení ústavou zaručení rovnoprávnosti žen do
praxe. Své zájmy prosazovala například diskusemi s osobnostmi politického dění,
připomínáním různých zákonů a osvětovou činností. Jako první upozornila na nepoměr platu
mužů a žen za stejně vykonanou práci, což ve své době bylo pokrokové. Tímto problémem se
zabývají i dnešní ženské organizace. Tiskovým orgánem Ženské národní rady se stal časopis
Ženská rada, vycházející v letech 1925 - 1938.
Ženská národní rada se stala členkami několika mezinárodních ženských organizací,
jakými byly Mezinárodní rada žen, Mezinárodní aliance pro volební právo žen a rovná
občanská práva či Malá ženská dohoda.
Činnost rady byla ukončena nacistickým režimem roku 1942 a její zakladatelka
Františka Plamínková byla zatčena.

3. 4. Nová moderní žena
Vznik Československé republiky tedy pro ženy znamenal nové a další možnosti
vyniknutí a seberealizace. V první řadě se zvyšoval počet vzdělaných žen. Pokud to
dovolovaly finanční podmínky, rodiče umožňovali svým dcerám získat maturitu. Po ní si
dívka mohla vzdělání doplnit vhodnou nástavbou, různými krátkodobými kurzy nebo mohla
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pokračovat ve studiu na některé z univerzit. Dostupnost vzdělání umožňovala dívkám stát se
,,paní svého života“. Již nemusely začít po opuštění školy vyhledávat manžela a tím si zajistit
existenci. Svou nejen ekonomickou nezávislost získávaly prostřednictvím zaměstnání.
V ohledu ženského povolání byla doba první republiky skutečně liberální. Žena mohla být
lékařkou, právničkou, učitelkou, soudkyní, inženýrkou, ale také traktoristkou, což v dobách
starého režimu bylo nepřijatelné.
Přirozenou součástí ženského života se stal také sport. Přístupnými se staly jak zimní
tak letní sporty. Od této chvíle bylo běžné setkávat se s ženou lyžařkou, tenistkou, cyklistkou
a dokonce i motocyklistkou. Snad nejznámější prvorepublikovou sportovkyní byla Eliška
Junková, rozená Anna Pospíšilová,86 která propadla vášni k automobilům. Jako jedna
z prvních žen získala v Československu roku 1921 řidičské oprávnění.87 Ve vozech Bugatti
nejprve závodila jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka Junka a posléze začala jezdit
sama. Své první závody vyhrála roku 1924 při rychlosti 140 km/h.88 Za její největší úspěch je
považováno páté místo v obávaném sicilském závodě Targa Florio z roku 1928. Závodit
přestala téhož roku v reakci na smrt svého manžela na okruhu Nuernbuegring.
Možnost svobodného projevu dávaly ženy najevo i svou vizáží. Dlouhé sukně a
šněrovačky vystřídaly kratší sukně pod kolena a šaty se sníženým pasem na úroveň boků.
Běžnou součástí dámského šatníku se staly kalhoty. Ještě dnes se nechávají módní návrháři
inspirovat nápaditými večerními róbami s holými zády a krajkovými aplikacemi. Znak
pravého ženství-dlouhé vlasy vystřídalo mikádo - krátce střižené vlasy po chlapeckém vzoru.
Se vznikem nového státu se objevila i nová žena. Byla vzdělaná, ekonomicky
nezávislá, politicky angažovaná, odpovědná - zkrátka moderní.
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4. Vstup žen do učitelského povolání
O učitelském povolání bychom mohli říci, že je jedním z nejstarších povolání vůbec.
Nejstaršími učiteli pravděpodobně byli již pravěcí šamani a náčelníci kmenů. Ti ostatním
předávali poznatky o přírodě, symbolech a rituálech.
První formy skutečné učitelské profese můžeme sledovat již ve starověkých státech,
kdy začínají vznikat první školy, jejichž význam vzrostl především v republikánském období
Říma. Zvýšilo se i společenské postavení pedagogů.
V období středověku působili jako učitelé v městských farních, klášterních a
katedrálních školách kněží. Na přelomu 12. a 13. století začaly vznikat nové školní instituceuniverzity. Ty byly samosprávnou korporací učitelů a studentů, v jejímž čele stál rektor. Po
husitských válkách89 vznikaly vedle katolických škol i školy utrakvistické, bratrské a místy i
židovské.90 Síť městských latinských škol – partikulárních - byla rozsáhlá a jejich správci
často bývali bakaláři z pražské univerzity.
Po roce 1556 došlo k expanzi nižších škol a gymnázií, vznikajících při jezuitských
kolejích. Mnoho změn do českých zemí přinesla třicetiletá válka, která negativně ovlivnila
školství uzavřením škol. Pokud byla na některých místech škola obnovena, výuka již nebyla
vedena učitelem dosazeným z pražské univerzity. Na jeho místě učil děti číst a psát například
některý řemeslník.91
Po rozdělení Čech do diecézí byly obnovovány i zřizovány školy nové. V každé
diecézi měl školu ve své péči kanovník scholastikus. nejznámějším a nejvýznamnějším
pedagogem v českých zemích je Jan Amos Komenský,92 považovaný za zakladatele moderní
výchovy. Ovlivněn studiem na německé univerzitě a předními mysliteli vytyčil požadavek
systematického všeobecného vzdělání pro všechny - i učitele.
Velký obrat v oblasti školství nastal dne 6. prosince roku 1774, kdy byl Marií Terezií93
vydán Všeobecný školní řád (Allgemeine Schulordnung). Vypracováním nového řádu
obecného školství byl pověřen filantrop a pruský osvícenec Johann Ignaz von Felbiger.94
Tento školní řád poprvé nastavil jasnou hierarchii škol. V menších městech a na venkově
89
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působily při farních a filiálních kostelech školy triviální, v krajských a větších městech školy
hlavní a v hlavních zemských městech vznikly školy normální.
Se zavedením povinné školní docházky byla vytvořena nová profesní skupina učitelstvo. Zatímco dříve bylo zcela běžné, že se učiteli stávali vysloužilí vojáci (měli silný
hlas, uměli si zjednat kázeň, obvykle uměli číst, psát i počítat a navíc měli určitou životní
zkušenost), zběhlí univerzitní studenti či ti, kteří byli z místních občanů obcí zvoleni, od roku
1775 začaly již být ve větších městech zřizovány pro přípravu učitelů přípravné kurzy, tzv.
preparandy.95 Ty byly pro učitele triviálních škol tříměsíční, pro učitele normálních škol
šestiměsíční a celoroční pro učitele škol hlavních.96 Absolventi těchto kurzů se mohli po
uplynutí jednoho roku, kdy působili jako pomocní učitelé, přihlásit na zkoušku praktické
způsobilosti. Skutečným učitelem se tedy muž mohl stát až po složení této zkoušky.
Z předchozí části je tedy jasně viditelné, že učitelské povolání bylo po několik staletí
doménou mužů. Přesto se však jednou z prvních profesí, jíž se ženy věnovaly, stala profese
soukromé učitelky.97 Ženy se jako vychovatelky začaly nejprve objevovat již v 18. století ve
šlechtických rodinách. Podle Mileny Lenderové je pravděpodobné, že prvními soukromými
učitelkami se stávaly rodilé mluvčí, které se uplatnily při výuce cizích jazyků. 98 Vhodných
profesí, slučitelných s podstatou ženství, nebylo mnoho. Jak popisuje Marie Bahenská,
všechna ,,vhodná“ ženská povolání vycházela z tzv. typicky ženských vlastností, ke kterým se
počítala obětavost, laskavost, citlivost a ochota pečovat o druhé.99 Tato povolání měla
svobodným ženám nahrazovat vlastní rodinu. Proto také byla často označována jako
,,duchovní mateřství“. Žena tedy mohla být vychovatelkou, společnicí či ošetřovatelkou.
Soukromá učitelka zprvu nepotřebovala k výkonu svého povolání žádnou formální
průpravu. Určitou možnost v uplatnění žen ve veřejné oblasti školství dávalo od roku 1805
Politické zřízení školské.100 Podle školského plánu, sepsaného za vlády císaře Františka I.,101
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se zájemkyně o učitelskou profesi měly připravovat jako pomocnice v existujících dívčích
školách.102 Budoucí učitelky měly být vycvičeny a vzdělány především v oboru ženských
ručních pracích. Jak popisuje Marie Bahenská, měl zmiňovaný výcvik podobu soukromého
studia, poté následovala zkouška u vrchního dozorce Týnské dívčí školy a přezkoušení
z ručních prací u představené téže instituce.103
První ženský kurz pro přípravu učitelek byl otevřen roku 1840 ve Vídni. V českých
zemích byla první ženská preparanda zřízena roku 1842 při hlavní škole na Malé Straně. Do
těchto devítiměsíčních kurzů se mohly přihlásit dívky starší šestnácti let. Po absolvování
předepsaných hodin výuky i závěrečných zkoušek se první českou učitelkou stala Bohuslava
Rajská.104 V lednu roku 1844 založila ve Vodičkové ulici dívčí ústav. Ten ale po svém
zasnoubení s Františkem Ladislavem Čelakovským105 zrušila, jelikož se jí nepodařilo sehnat
pro slibně se rozvíjející školu nástupkyni.
Rok 1848 byl pro celou Evropu rokem velkých změn, které se nevyhnuly ani oblasti
školství. V březnu téhož roku bylo zřízeno Ministerstvo veřejného vyučování (Ministerium
des öffentlichen Unterrichtes), pověřené centrálním řízením školství v celé monarchii. O čtyři
měsíce později, když ministerstvo převzalo záležitosti náboženské a církevní, byl jeho název
změněn na Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für cultus und Unterricht).106
Od roku 1849 mohly adeptky učitelství (minimálně šestnáctileté) navštěvovat dvouleté
pedagogické kurzy, jejichž vznik iniciovala vláda. První z těchto kurzů byl otevřen v Praze,
další v Litomyšli, Českých Budějovicích a Hradci Králové. Přesto většina žen - učitelek

v podstatě po celou dobu první poloviny 19. století umrtven. Se svými 478 paragrafy je Politické zřízení školské
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příslušné vzdělání dlouho postrádala. Majetnější ženy zakládaly soukromé dívčí školy a
ústavy, kde jim byl, nedostatek formálního vzdělání tolerován.107
V první polovině 19. století se s ženou coby učitelkou či vychovatelkou dívek
setkáváme vcelku běžně. Přesto se však absolventky pedagogických kurzů do veřejných škol
nedostaly.
Zásadní změnu přinesla pro pedagogicky činné ženy druhá polovina 19. století. Od
padesátých let mohly dívky starší sedmnácti let a s dostatečným vzděláním navštěvovat kurzy
pro učitelky ručních prací. V šedesátých letech pak začaly být zakládány dívčí učitelské
ústavy. V listopadu roku 1866 vzniklo při škole u sv. Anny, řízené kongregací školských
sester Notre Dame, soukromé dívčí pedagogium.
Do oblasti školství přinesl výraznou změnu tzv. Hasnerův zákon z roku 1869. Zákon
umožnil ženám učit na veřejných dívčích školách a v nižších třídách škol smíšených a
chlapeckých. Zákon, jemuž se musel přizpůsobit také systém vzdělání učitelů, vedl k založení
veřejného dívčího pedagogia končícího maturitou.108 První bylo otevřeno v Praze roku 1870
postátněním pedagogia u sv. Anny. Ústav přijímal nejméně patnáctileté uchazečky
s ukončeným základním vzděláním, tělesnou způsobilostí, mravní bezúhonností, výtvarným a
hudebním nadáním. Uchazečka také musela úspěšně složit přísnou přijímací zkoušku
s důrazem na ženské ruční práce.
Zákon zachoval soukromé učitelské ústavy, včetně ústavů zřizovaných kongregacemi.
Roku 1877 svou činnost obnovil ústav sester de Notre Dame u sv. Anny. Právo veřejnosti
dostal o 3 roky později. Dívčí učitelský ústav si roku 1891 otevřely i Voršilky v Praze, další
zřídila v Chrudimi kongregace sv. Františka ze Slatiňan a roku 1898 otevřely svůj ústav i
dominikánky v Řepčíně u Olomouce. K nim ještě před první světovou válkou přibyla dvě
dívčí pedagogia v Českých Budějovicích - české a německé, městský ústav v Plzni, Litomyšli
a Kladně. Na Moravě vzniklo dívčí pedagogium v Brně a Přerově.
Největší zájem bylo o pedagogia státní. Zde studovaly dcery z rodin, kde nebylo na
věno a kde odborné vzdělání dívce zaručovalo možnost samostatné existence. 109 Ponejvíce se
tedy jednalo o dcery učitelů, inspektorů a úředníků.
První absolventky opouštěly učitelský ústav po čtyřech letech. S hlavou plnou ideálů o
budoucím působení začínaly jako zatímní učitelky nebo podučitelky na obecných školách.
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Jelikož úřady většinou nemohly vyhovět převažujícímu zájmu o místo v Praze či rodném
městě, odcházely mladé učitelky do jiných měst a vesnic. Jak uvádí Milena Lenderová, po
příchodu do nového působiště došlo ke konfrontaci mladistvých ideálů s realitou.110
Skutečnost venkovských škol měla k prostředí škol cvičných, zřizovaných při pedagogiích,
málo společného.
V době, kdy se ženám otevřela cesta k učitelskému povolání, se objevil problém - jak
zdůvodnit, že jsou ženy pro toto povolání vhodné? Pro společnost druhé poloviny 19. století
byla učitelka mužatkou bez apelu ženskosti, ženou protivně emancipovanou a skvrnou
něžného pohlaví.111 Samostatné a nezávislé učitelky se vymykaly tehdejšímu konstruktu
feminity. Na rozdíl od svých kolegů - učitelů, kterým zařazení do společnosti dané lokality
usnadňovalo například posezení v hostinci, se učitelka integrovala obtížněji. Místní ženy
nezávislou učitelku bedlivě sledovaly, kritizovaly a v pánské společnosti se vtipy o
emancipovaných

a

pedagogicky

činných

ženách

staly

koloritem.

Své

kolegyně

v pedagogických sborech nějak nevítali ani učitelé. Jejich příchod považovali za znevažování
své práce.112
Zastánci tak museli odůvodňovat, proč by ve školství měly být zastoupeny i ženy a
proč by měly vyučovat zejména dívky. Důvodů našli hned několik. Ženy s náležitým a vyšším
vzděláním jsou schopné plnit stejné úkoly, jako muži. Z důvodu větší citlivost a smyslové
vnímavosti mají lepší poznávací schopnosti a posuzují věci detailněji. Učitelky rozšiřují
názory dítěte a rozvíjejí jeho vědomosti, v čemž napodobují matky. Navíc může žena učitelka dívky důstojněji poučit o lidském těle, než muži, kteří by mohli jejich ženskou mysl
urazit.
Podle odpůrců nemělo být ženám zpřístupněno toto povolání z důvodu, že jsou
přecitlivělé, neumí si udržet kázeň, zajistit si autoritu a neobstojí v literním a vědeckém
oboru. Hlavním důvodem také bylo to, že ženy nemohou sloučit povinnosti učitelství
s povinnostmi manželky, hospodyně a matky bez řádného konání některé z nich.
Z předchozích odstavců je zřejmé, že k postupnému nárůstu počtu žen ve školství
docházelo od poloviny 70. let 19. století. Číselné údaje ze západní části rakousko-uherské
monarchie z roku 1880 ukazují, že z 10 000 samostatně výdělečně činných žen, bylo 33
učitelek či vychovatelek.113 Podle statistiky povolání z roku 1910 bylo z 1000 ekonomicky
110
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aktivních osob v oboru 349 žen, včetně učitelek ručních prací, domácích učitelek a
vychovatelek.114
Během první světové války, kdy odešla značná část učitelů na frontu, se počet žen ve
školství zvýšil. Válka jim dala příležitost uplatnit v širší míře nejen své vzdělání, ale i
organizační schopnosti. Pomáhaly při zásobování obyvatel, byly činné v chlebových
komisích, vedly administrativu na obecních úřadech. O tomto období hovoří Pánková jako o
první feminizační vlně v pedagogických sborech na školách.115
Nejvíce učitelek působilo na obecných a měšťanských školách dívčích. Menší pak na
obecných školách smíšených a chlapeckých. V chlapeckých ,,měšťankách“ a středních
školách se kantorky objevily až po skončení světové války. Pro přednostní působení žen na
dívčích školách vedlo několik argumentů - schopnost vcítit se do duše žákyň, pochopit jejich
zdravotní specifika, odvrácení nebezpečí mravního ohrožení dospívajících žákyň ze strany
učitelů.116
Otázku obsazování učitelských míst upravil roku 1922 Malý školský zákon. Ve svém
desátém paragrafu stanovil v učitelských sborech paritu. Na každé škole tak měla být
polovina učitelských míst obsazena muži a druhá polovina ženami.
O tři roky později navrhoval tzv. restrikční zákon radikální snížení počtu učitelů,
zmenšování tříd a zrušení několika škol. Tato redukce se měla týkat především nejstarších a
nemocných členů pedagogických sborů. Navrhovatelé zákona se v rámci úsporných opatření
státu snažili, aby žádná rodina nepobírala dva platy.117 Ze svých míst tak byly propuštěny
vdané učitelky, ačkoli byly zdravé a v produktivním věku. Souhlasím s Milenou Lenderovou,
která tento postoj státu označuje za návrat k tradičním představám ,,veřejného muže“, jehož
povinností je finanční zajištění rodiny, a ,,soukromé ženy“.118
Samotné učitelky vnímaly restrikční zákon jako útok na svou svobodu. Ženské
organizace v tomto postupu viděly ohrožení rovnoprávnosti pohlaví, zaručené ústavou. O
odvrácení masového propouštění vdaných učitelek a zmírnění navrhovaného restrikčního
zákona se zasloužil Říšský svaz učitelek - celostátní zastřešující orgán učitelek pod vedením
senátorky Františky Plamínkové.
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Třicátá léta byla doprovázena hospodářskou krizí s vysokou mírou nezaměstnanosti.
V tuto dobu se mimo jiné objevovaly snahy legalizovat propouštění vdaných veřejných
zaměstnankyň, jejichž manžel dokázal uživit rodinu sám. Zákon o sociálním a výpomocném
opatření ve veřejné sféře, připravovaný roku 1932, platově znevýhodňoval vdané státní
zaměstnankyně, případně počítal s jejich odchodem. Přestože byl zákon přijat, jeho nejtvrdší
dopad - snižování penzí zaměstnankyň, odvrátila díky svému nekompromisnímu postupu
Františka Plamínková.
Během těchto let došlo k dalším návrhům, aby provdané ženy, pracující ve státním
sektoru, ze svých služeb odešly. Jmenujme například návrh Karla Engliše,119 který reguloval
zaměstnání svobodných žen, mladších dvaceti čtyř let. Ty měly být zaměstnány pouze tehdy,
když muži o volná místa nejevily zájem. Další návrh vzneslo roku 1938 Ministerstvo vnitra.
Bez ohledu na sociální poměry měly být všechny vdané zaměstnankyně státního sektoru
propuštěny. Nárok na penzi měly pouze ženy nad padesát let. Žádné odškodné neměly dostat
učitelky, které ze služby odešly dobrovolně.
Do života škol zásadním způsobem zasáhla německá okupace a poté druhá světová
válka. Již v září roku 1938 se po mnichovské dohodě učitelský sbor zásadně obměnil. Nová
učitelská místa byla přednostně udělována českým učitelům, kteří odešli z obsazeného
pohraničí. Počet těchto míst byl však menší, než počet učitelů bez práce. Z tohoto důvodu
skutečně roku 1939 došlo k propouštění vdaných učitelek. Výjimku tvořily učitelky, které
svým platem živily celou rodinu.
Po dvaceti letech se tímto vládním nařízením prakticky obnovil zrušený celibát
učitelek. Svým způsobem byl obnoven i generový stereotyp ,,soukromé ženy a veřejného
muže“.
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5. Vzdělání učitelek
Jak již bylo řečeno, vznik Československé republiky přinesl naději na modernizaci
školství a vyřešení některých problémů učitelského stavu. Jednalo se především o požadavek
náboženské svobody, zrušení celibátu učitelek, úpravu hmotných poměrů učitelstva a
především zavedení vysokoškolského vzdělání učitelů obecných a měšťanských škol a
zkvalitnění pedagogické přípravy středoškolských profesorů.
Přestože nebylo dosaženo okamžitých výsledků, byla postupně přijímána opatření,
která, jak uvádí Zdenka Veselá, znamenala krok vpřed.120 Jako první byl vyřešen požadavek
náboženské svobody. Výnosem MŠaNO z roku 1919 bylo vyhlášeno, že dozor učitelstva při
náboženských úkonech žactva je zcela dobrovolný. V témže roce byl zrušen i celibát literních
a industriálních učitelek. Postupně se tak začala největší pozornost soustřeďovat na
problematiku vysokoškolského vzdělání učitelstva.
Prvotní vzdělání učitelek bylo nastíněno v kapitole Vstup žen do učitelského povolání.
V této kapitole se soustředím na vzdělání učitelek od roku 1869, kdy byla vydána tzv.
Hasnerova reforma. Ta upravovala i vzdělání učitelů.

5. 1. Vzdělání učitelek od roku 1869
Na základě tzv. Hasnerovy reformy vznikly čtyřleté veřejné učitelské ústavy pro muže
i ženy. Možnost zřizovat soukromé ústavy zákon zachoval. Ústavy nahradily dosavadní
jednoleté a dvouleté preparandy a patřily do kategorie středních škol. K učitelským ústavům
byly připojeny cvičné obecné školy, při dívčích ústavech pak ještě byly i cvičné ,,dětské
zahrádky“. Důkladnějšího vzdělání pak mohli učitelé dosáhnout na zvláštních pedagogických
kurzech zřizovaných při univerzitách.
O studium na dívčích učitelských ústavech byl velký zájem. Adeptky učitelství
upřednostňovaly pedagogické ústavy státní, které byly bezplatné. Vzhledem k přísným
přijímacím kritériím se oproti mužským učitelským ústavům stal tento typ školy přísně
výběrovým.121 Přijímací zkouška byla sestavena na základě znalostí z osmileté obecné či
měšťanské školy a s důrazem na vzdělání hudební. Do prvního ročníku se mohly přihlásit
nejméně patnáctileté dívky, které musely prokázat i tělesnou způsobilost a mravní
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bezúhonnost. Nedůslednost v návaznosti učitelského ústavu na školu měšťanskou122 vedla
k přechodnému opatření ministra, který povolil zřizování tzv. přípravných ročníků při
učitelských ústavech.123 Sem byly po úspěšném ukončení měšťanské školy přijímány
čtrnáctileté žákyně. Absolventky těchto přípravek mohly do prvního ročníku učitelského
ústavu nastoupit bez přijímacích zkoušek.
Roku 1870 byl vydán Organizační statut učitelských ústavů, který obsahoval
vymezení jednotlivých předmětů do čtyř ročníků.124 Mezi povinné předměty na ženských
učitelských ústavech patřily: 1. Náboženství, 2. Pedagogické a praktické cvičení, 3.
Vyučovací jazyk, 4. Zeměpis, 5. Dějepis a nauka ústavě vlasti, 6. Aritmetika a nauka o vedení
domácnosti, 7. Přírodopis, 8. Přírodozpyt, 9. Nauka o vedení domácnosti, 10. Francouzský
jazyk, 11. Krasopis, 12. Kreslení, 13. Zpěv, 14. Hra na klavír, 15. Ženské ruční práce, 16.
Tělesná výchova.125 Mezi nepovinné předměty pak patřily: 17. Druhý zemský jazyk, 18.
Metodika vyučování slepých, hluchoněmých a abnormálních.126
Vyvrcholením studia na učitelském ústavu byla maturitní zkouška. Studentky skládaly
závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, složenou z předsedy, nejčastěji zástupce zemské
školní rady, ředitele ústavu a vyučujícího čtvrtého ročníku. Zkouška z dospělosti měla na
učitelských ústavech tři části - písemnou, praktickou a ústní. Písemnou část tvořily klausurní
práce z pedagogiky, vyučovacího jazyka a matematiky. Praktická zkouška se konala ve cvičné
škole a prověřovala znalost metodiky. Tuto část nemuseli adepti učitelství absolvovat, pokud
ve čtvrtém ročníku z předmětu speciální metodiky a praktického cvičení obdrželi alespoň
chvalitebně. Ústní část se vztahovala k povinným předmětům. Po úspěšném absolvování
závěrečné zkoušky mohly být učitelky prozatímně ustanoveny jako podučitelky a učitelky.
Definitiva byla podmíněna zkouškou učitelské způsobilosti.
K nepatrné změně učebních osnov na učitelských ústavech došlo roku 1874, kdy byl
vydán nový Organizační statut učitelských ústavů. Upravoval především počet vyučovacích
hodin u jednotlivých předmětů. Na ženských ústavech pak byla zrušena Nauka o vedení
domácnosti, Francouzský jazyk, Hra na klavír a Metodika vyučování slepých, hluchoněmých
a abnormálních.127

122

Dívky vycházely z měšťanské školy ve věku čtrnácti let.
KOVAŘÍČEK, Václav. Cesty učitelského vzdělávání: Příspěvek k analýze snah učitelstva o vyšší vzdělávání
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Školská novela Hasnerovy reformy z roku 1883128 ovlivnila i přípravu budoucích
pedagogů. Ve své podstatě znamenalo přijetí novely krok zpět a učitelské vzdělávání vrátila
na úroveň předchozích preparand. U přijímacího řízení do učitelských ústavů byl škrtnut
požadavek, aby uchazeči prokázali znalost učiva nižší střední školy. Roku 1886 byl na
základě novely vydán nový organizační statut, který upřednostňoval náboženství a hudbu před
výukou reálií. Omezil vyučování matematiky, fyziky, dějepisu a pedagogiky. Přidal hodiny
náboženství a opětovně zavedl hru na klavír. Závěrečná zkouška dospělosti se absolvovala ze
dvou až osmi předmětů. Čím horší byly studijní výsledky, tím větší byl počet zkoušených
předmětů.129
Vzdělání středoškolských profesorů upřesnila tzv. Exner - Bonitzova reforma130, která
byla definitivně potvrzena v prosinci 1854. Tato reforma zpřesnila podmínky kvalifikace
středoškolských profesorů. Do této doby nebylo pro středoškolské profesory předepsáno, jaké
mají mít vzdělání. Zájemci o post profesorů na gymnáziích a reálkách se nyní museli po tři
roky připravovat na filozofické fakultě. Ta byla zrovnoprávněna s ostatními fakultami.
Budoucí profesor navštěvoval nejen přednášky týkající se jeho specializace, ale také
přednášky z pedagogiky, filozofie, němčiny a vyučovacího jazyka.
Závěrečná zkouška byla velmi obsáhlá a skládala se ze tří částí. První část tvořily
domácí písemné práce ze studentovy specializace, které zadala zkušební komise. Po uznání
písemných prací museli studenti nejpozději do dvou let, jinak jim propadlo uznání z domácích
písemných prací, podstoupit zbytek zkoušky. Při další části museli studenti vypracovat
klauzurní práce. Závěrečná zkouška byla dovršena ústní částí, kdy si student volil hlavní a
vedlejší předměty.
Přestože byl systém v letech 1884, 1897 a 1911 reformován, základní principy
vzdělávání středoškolského profesora zůstaly nezměněny. Jednalo se například o úpravu
délky studia ze tří na čtyři roky, podmínky při psaní domácích prací, úpravy počtu hodin
navštěvovaných přednášek.
Pro nabytí praktických zkušeností museli studenti absolvovat tzv. zkušební rok na
některé veřejné střední škole. V prvním půlroce studenti pod dozorem jednoho z profesorů
128

Přijata v dubnu roku 1883. V říšské radě byla schválena s rozdílem tří hlasů (170:167). Novela snížila školní
docházku na šest let, navýšila počet žáků ve třídě (až 100 žáků), zakázala učitelům angažovat se v politickém
životě.
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Franz Exner (1802, Vídeň-1853, Padova) byl rakouským filozofem. V době, kdy působil v Praze, pozvedl
filozofii na novou úroveň. Dialogickou formou svých kolegií podněcoval studenty k samostatnému myšlení,
čímž skoncoval s čtením podle cizí předepsané učebnice
Hermann Bonitz (1814, Langensalz-1888, Berlín) byl německým filologem a profesor ve Vídni, kde otevřel
filologický seminář. Spolupracoval především s Franzem Exnerem.
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pouze hospitovali, ve druhém mohli již odučit, pod dohledem profesora, maximálně šest
hodin týdně.
Z výše uvedeného textu je tedy zřejmé, že ženy se mohly stát středoškolskými
profesorkami až po zpřístupnění filozofické fakulty. V českých zemích absolvovaly
filozofickou fakultu jako první středoškolské profesorky roku 1900.

5.2. Učitelské ústavy
V době svého vzniku byly čtyřleté učitelské ústavy oproti předchozím preparandám
moderním vzdělávacím institutem a znamenaly pokrok ve vývoji učitelského vzdělání.
Čtyřletá vzdělávací doba dávala naději, že učitelské vzdělání bude zkvalitněno a
prohloubeno.131
Jak již bylo uvedeno, učitelské ústavy se dělily dle pohlaví a mohly být veřejné či
soukromé. Statut soukromých ústavů musel být schválen ministerstvem kultu a vyučování.
Učitelské ústavy byly zřizovány jako samostatné organizace s vlastním učitelským
sborem. Na ředitelská místa byli vybíráni zkušení středoškolští profesoři s delší praxí.132
Od vydání říšského zákona bylo do vzniku Československé republiky otevřeno celkem
50 ústavů.133 Kvůli složitým národnostním poměrům z počátku vznikaly především ústavy
německé, za otevření českých se vedly velké boje. Poměr českých a německých institutů se
vyrovnal na přelomu 19. a 20 století. Například ve školním roce 1900/1901 bylo na českém
území celkem 36 učitelských ústavů. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé počty a typy
učitelských ústavů uvedené v následující tabulce, sestavené Václavem Kovaříčkem. 134

1900
české
německé
utrakvistický
ústavy
ženský
mužské ženské mužské ženské
státní
11
2
11
3
městské
1
církevní
1
4
2
1
soukromé
celkem
12
6
11
6
1
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Z uvedené tabulky vyplývá, že poměr českých a německých ústavů je téměř shodný.
Na českém území bylo roku 1900 více mužských ústavů, českých i německých, než ženských,
a to o rovnou polovinu. Zřizovatelem mužských učitelských institutů, až na jednu výjimku,
byl především stát.

Ženské ústavy zřizovaly především církevní instituce. Jak vidíme,

soukromý ústav nebyl ani jeden.
Do roku 1918 se počet učitelských ústavů zvýšil, především těch ženských. Na území
Čech, Moravy a Slezska se budoucí učitelé a učitelky mohli vzdělávat na 49 ústavech. Opět si
dovoluji použít Kovaříčkovu tabulku.135

1918
české
německé
utrakvistický
ústavy
ženský
mužské ženské mužské ženské
státní
13
2
11
4
městské
4
4
církevní
2
5
2
1
soukromé
1
celkem
15
12
11
10
1
V roce 1918 počet českých ústavů převýšil německé. Během osmnácti let se znatelně
rozrostl počet ženských ústavů, českých o deset a německých o čtyři. Jak vidíme,
zřizovatelem českých byla stále převážně církev. Oproti předchozí tabulce však své učitelské
ženské ústavy začala zakládat i samotná města. Srovnáme-li obě tabulky, dojdeme k závěru,
že oproti českým učitelským ústavům, jejichž počet se zvýšil o devět, otevírání německých
ústavů téměř stagnovalo.
Po vzniku Československé republiky došlo v souvislosti s učitelskými ústavy
především ke změně kvantitativní. Byly otevírány ústavy nové a rušené staré. Po připojení
území Slovenska a Podkarpatské Rusi se počet pedagogických institutů zvýšil. V roce 1920
bylo v Československu možné navštěvovat celkem 66 ústavů – 42 československých, 19
německých, 4 ruské a 1 maďarský.136
Církevní a městské české učitelské ústavy se začaly postupně postátňovat a na státních
ústavech byla zaváděna koedukace. Německé ústavy trpěly především nízkým počtem
studentů. Z tohoto důvodu byly spojovány či definitivně zrušeny.
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Učitelkou či učitelem se mohli stát i absolventi jiných středních škol. Ti pak na
učitelském ústavu složili zkoušku učitelské dospělosti po jednom roce studia.
V prvních deseti letech trvání republiky se počet československých ústavů zvýšil o tři.
Výrazný úbytek zaznamenaly školy německé, kterých roku 1928 bylo deset. Nově byl otevřen
ústav s vyučovacím jazykem polským pro oblast Těšínka. Počet ostatních ústavů byl
neměnný. Ve druhém desetiletí se charakter učitelských ústavů v podstatě nezměnil.
V květnu roku 1919 došlo k přejmenování učitelských ústavů. Místo ,,Učitelský ústav
ku vzdělání učitelů“ se zavedl úřední název ,,Učitelský ústav“, dosavadní ,,Ústav ku vzdělání
učitelek“ nesl název ,,Ženský učitelský ústav“.
S příchodem první republiky se změnil i učební plán učitelských ústavů. Bylo
vypuštěno vyučování náboženství a posíleny hodiny matematiky, přírodních věd, dějepisu.
Nově byly, jako nepovinný předmět, zavedeny ruční práce.

5.3. Naděje na vysokoškolské vzdělání
Do nově vzniklého státu vkládali velké naděje i samotní učitelé a učitelky. Ti volali po
změně již od konce 19. století. Upozorňovali na nedostatky učitelských ústavů a usilovali o
zavedení vysokoškolského vzdělání.
Situace pro snahy o zkvalitnění učitelské přípravy byla příznivá i proto, že ministrem
školství se stal Gustav Habrman137 a státním tajemníkem ministerstva školství František
Drtina,138 jeden z bojovníků za akademické vzdělání učitelstva ještě z doby Rakouska Uherska.139

Navíc byla na schůzi Národního shromáždění dne 21. listopadu roku 1918

podána žádost poslancem Josefem Smrtkou,140 Františkem Udržalem141 a Sonntagem,142 aby
ministerstvo školství připravilo návrh na úpravu učitelského vzdělání pro obecné a měšťanské
školy. Těch se objevilo hned několik.

137

Gustav Habrman (1864, Česká Třebová-1932, Praha) , původním povoláním dělník, byl československým
politikem, poslancem, senátorem a ministrem vlády Československé republiky za Československou sociálně
demokratickou stranu dělnickou. Ve funkci ministra školství a národní osvěty v letech 1918-1920.
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František Drtina (1861, Hněvšín-1925, Praha) byl českým filozofem, univerzitním profesorem a politikem.
Úřad tajemníka ministerstva školství a národní osvěty vykonával od roku 1918 do 1920.
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Již v prosinci roku 1918 na veřejné schůzi učitelstva vystoupil se svým návrhem na
vzdělávání učitelstva Josef Úlehla.143 Při univerzitách chtěl zřídit dvouleté pedagogické
fakulty, které by budoucí pedagogy připravili v teoretické i praktické oblasti. Posluchači by
byli seznámeni s dějinami filozofie a pedagogiky, psychologií, pedagogikou a metodikou
ostatních předmětů.144 Své teoretické znalosti by pak v praxi vykonávali na cvičných školách
připojených k fakultám. Po absolvování fakulty by měli dva roky vyučovat na obecných či
měšťanských školách. Teprve potom by se podrobil zkoušce učitelské způsobilosti před
komisí pedagogické fakulty. Budoucí učitelé obecných škol by závěrečnou zkoušku skládali
z písemné a praktické části. Písemná část se měla týkat aktuální pedagogické problematiky.
Učitelé škol měšťanských by teoretickou zkoušku skládali ze tří oborů - gramatickohistorického, přírodovědecko-matematického a technického. Kvalifikaci pro vyučování na
měšťanských či středních školách by si mohli doplnit dalším rozšiřujícím studiem.145
V červnu roku 1919 na pracovním pedagogickém sjezdu podal návrh i Otakar
Kádner.146 Podle Kádnera měla být zřízena dvouletá škola pedagogická, která by připravovala
učitele obecných škol. V prvním roce studia měli být studenti připravovány teoreticky i
prakticky v rámci obecného vzdělání. Odborného pedagogického studia se studentům mělo
dostat v ročníku druhém. Učitelé měšťanských škol by pak pokračovali další dva roky ve
studiu na univerzitě, technice či umělecké akademii.
O problematice vysokoškolského vzdělávání se rozhořela vášnivá diskuze na prvním
sjezdu československého učitelstva v červenci roku 1920 v Praze. Účastníci sjezdu volali po
tom, aby učitelé obecných a měšťanských škol studovali stejně dlouho a aby cvičné školy
byly vybírány z normálních škol, které pracují v přirozených podmínkách.147
Po mnoha podaných návrzích, které zůstaly pouze v psané formě, se Česká obec
učitelská rozhodla založit v říjnu roku 1921 soukromou Školu vysokých studií
pedagogických, kterou o rok později otevřela také v Brně. Brněnská škola pak byla od
školního roku 1922/1923 připojena statutem ke škole pražské. Vzorem pro tuto školu se staly
zahraniční instituty,148 které spojovaly badatelskou a vzdělávací činnost v oblasti výchovy.
Po založení této školy vzrostl opět zájem o učitelské vzdělávání. Roku 1922 zasáhl do
jednání parlament, který koncem července přijal rezoluci, aby ministerstvo školství předložilo
143
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návrh zákona o reformě učitelského vzdělávání.149 Tehdejší ministr školství Rudolf
Bechyně150 pověřil vypracováním návrhu Josefu Maškovi. Podle jeho modelu měli být učitelé
vzděláváni na pětiletých vyšších středních školách. V pátém ročníku se pak adepti učitelství
měli věnovat pedagogice. Odborné pedagogické vzdělání si pak studenti měli doplnit na
jednoleté pedagogické akademii. Maškův návrh se setkal s odporem veřejnosti. Jak uvádí
Otakar Kádner, byl nepropracovaný a nedomyšlený.151
V důsledku nepovedeného návrhu zřídil Bechyně roku 1923 pracovní komisi při
poradním sboru pro školskou reformu, jejímž předsedou se stal Bohumil Bydžovský.152 Jejím
hlavním úkolem bylo zhodnotit a přepracovat Maškův návrh. Podle modelu sestaveného
komisí se mělo učitelstvo vzdělávat na pedagogických akademiích zřizovaných v sídlech
vysokých škol. Pro učitele obecných škol mělo být studium dvousemestrové, učitelé
měšťanských škol se ještě další dva semestry měli vzdělávat na vysoké škole. Avšak, jak
uvádí Veselá, vnitropolitická situace ve dvacátých letech neumožnila přijmout reformu
učitelského vzdělávání.153 Návrh zákona nebyl parlamentu předložen a roku 1925 byla
rozpuštěna i pracovní komise. Debaty o vzdělání učitelstva na čas utichly.
Roku 1928 předložil návrh zákona o pedagogických akademiích nový ministr školství
Milan Hodža.154 Dosavadní učitelské ústavy měly být zrušeny a nahrazeny pedagogickými
akademiemi. Avšak ani tento návrh nebyl realizován.
O rok později svolalo ministerstvo zahraničí anketu o reformě školství. Otázka
učitelského vzdělávání do ní nebyla vůbec zařazena. Krátce na to předložil, z iniciativy
Otokara Chlupa,155 zemský ústřední spolek jednot učitelských na Moravě ministerstvu žádost
o povolení jednoroční učitelské akademie.156 O zřízení soukromé pedagogické fakulty
požádala také Praha. Svou činnost zahájily tyto instituce roku 1929.
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Rudolf Bechyně (1881, Nymburk – 1948, Praha), původně strojní zámečník, byl českým poslancem
Revolučního národního shromáždění (1918 – 1920), poslancem Národního shromáždění (1920 – 1939),
ministrem školství (1922 – 1924), ministr železnic (1925 – 1926, 1932 – 1938) a v letech 1929 – 1932 ministr
pro zásobování lidu.
151
Tamtéž.
152
Bohumil Bydžovský (1880, Duchcov –1969, Jindřichův Hradec) profesor matematiky na pražské Karlově
univerzitě.
153
VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. s. 112.
154
Milan Hodža (1878, Sučany-1944, Clearwater USA) byl jeden z předních slovenských politiků. Ministrem
školství v letech 1926-1929.
155
Otokar Chlup (1875, Boskovice-1965, Praha) byl českým pedagogem, profesorem na Masarykově univerzitě,
přednostou Školy vysokých studií pedagogických a prvním děkanem Pedagogické fakulty Karlovy univerzity.
156
VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. s. 113.
150

36

S příchodem nového ministra školství, Ivana Dérery,157 byla v Bratislavě roku 1929
zřízena první Státní pedagogická akademie pro učitele národních škol. Po příznivých
zkušenostech byly o dva roky později otevřeny také akademie v Brně a v Praze.
Návrhů na reformu učitelského vzdělávání bylo do konce první republiky podáno ještě
několik. Vysokoškolské vzdělávání učitelů a zkvalitnění přípravy středoškolských profesorů
zůstalo pouze v podobě teoretických návrhů a koncepcí.
Vysokoškolského vzdělání se učitelé dočkali až po druhé světové válce, kdy ministr
školství Zdeněk Nejedlý předložil roku 1946 Národnímu shromáždění osnovu zákona o
pedagogických fakultách. Dne 9. dubna téhož roku byl zákon přijat. Jak uvádí Kovaříček,
bylo tímto památným zákonem konečně uskutečněno vysokoškolské vzdělání i pro učitelstvo
škol národních, jehož se české učitelstvo domáhalo tři čtvrtiny století.158
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6. Pelhřimov za první republiky
Stejně jako ostatní města přijal Pelhřimov vyhlášení samostatné Československé
republiky s nadšením.
První světová válka vstoupila i do životů pelhřimovských obyvatel. Válečný konflikt
odvedl v letech 1914 - 1918 přibližně třetinu všech dospělých mužů z Pelhřimova i jeho okolí.
O těžkých vojenských ztrátách svědčí fakt, že více než 1000 vojínů z Pelhřimovska se do
svých rodin již nikdy nevrátilo.159 V zázemí panoval především nedostatek potravin, který
v posledních letech války vyústil v hladové bouře nejen v Pelhřimově, ale i na jiných místech.
Čím delší měla válka trvání, tím více vzrůstala touha obyvatel po změně.
Od počátku roku 1918 nabyly na Pelhřimovsku hromadného charakteru sbírky a
sociální akce ve prospěch postižených válkou. První veřejný požadavek na ustavení
samostatného Československého státu zazněl v Pelhřimově na schůzi strany národních
socialistů v srpnu roku 1918. Tento požadavek pak o měsíc později, dne 28. září, podpořili i
účastníci svatováclavské mše v kostele sv. Bartoloměje.
Dne 28. října 1918 vyhlásil tehdejší starosta František Fára160 z okna radnice
československou samostatnost.161 Pád Rakouska - Uherska a zrod Československé republiky
přivítali Pelhřimovští, stejně jako na ostatních místech, s velkým nadšením.
První poválečný rok nebyl pro pelhřimovské obyvatele jednoduchý. V důsledku
poválečné hospodářské krize a drahoty docházelo k sociálním nepokojům a výtržnostem. Na
lepší časy se začalo Pelhřimovu blýskat již na počátku dvacátých let. Pomalu, ale jistě
docházelo k rozvoji průmyslu, zemědělství, živností i společenského života.
Mezi nejpočetnější pelhřimovské živnostníky patřili pochopitelně obchodníci, mezi
nimiž se nejčastěji objevovali prodejci potravin, drogerie, šicích strojů a trafikanti. K dalším
oblíbeným živnostníkům patřili řezníci, obuvníci, krejčí, hostinští, hoteliéři a autodopravci.
Ostatní řemeslníci a živnostníci málokdy přesáhli počet dvou až pěti provozoven.162 Jejich
pestrost však byla rozmanitá. Kromě tradičních pekařů a truhlářů figurovali především
cukráři, čalouníci, hodináři a knihkupci.
Odedávna patřilo zemědělství na Pelhřimovsku k nejdůležitějším zdrojům obživy
obyvatel.

Ještě roku 1930 byla v tomto období zaměstnána polovina všech obyvatel.163
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V období první republiky měla zemědělská činnost spíše extenzivní charakter. Dominantní
postavení měly již předchozích dobách pšenice a ječmen, pěstující se na více než třetině
půdy. Významnou plodinou regionu se již na počátku 19. století staly brambory, které se
pěstovaly na 20 % orné půdy. Stejnou procentuální část osevní plochy zaujímaly jeteloviny,
převyšující celozemský průměr.
Rozkvětu dosáhl po první světové válce pelhřimovský průmysl. A to především
kartáčnický, který zastupovala Akciová kartáčovna Josefa Hrdiny.164 Provoz této kartáčovny
zahájil již roku 1882, kdy ve sklepních místnostech svého domu vyráběl rýžové kartáče. Jeho
počin měl nečekaný úspěch a svými výrobky Hrdina ovládl trhy v celém Rakousku Uhersku.165

Kromě této byla v Pelhřimově ještě Dubova kartáčovna a několik dalších

menších.
Svou tradici měla ve městě i výroba textilní. Výroba sukna se postupně transformovala
na výrobu pleteného zboží. Vznikaly tak vlnařské závody, prádelny a pletárny.
Nejvýznamnější prádelnou a továrnou na pletené zboží se stala firma Jan F.Kouřimský,
založená v roce 1892. O čtyřicet let později, roku 1933, vlastnila továrna čtyři budovy
s vlastní elektrickou centrálou, barvírnou, přádelnou a filiálkami v Božejově a Kamenicí nad
Lipou. Zde pracovalo více než 250 dělníků a dělnic. Dobré jméno získala i první česká
továrna na dámské punčochy a pánské ponožky Rudolfa Kotta.
Strojní průmysl se na Pelhřimovsku začal rozvíjet již koncem 19. století, kdy byla
založena strojníkem Janem Matějkou továrna na výrobu zemědělských strojů.
Jedinečným podnikem s celostátní působností bylo pelhřimovské Chrámové družstvo,
které se zabývalo uměleckou výrobou pro církevní účely, renovaci kostelních prostorů,
varhan, svařováním zvonů a dalšími podobnými aktivitami.166
Slibně se rozvíjející průmysl přilákal do Pelhřimova, především z okolních vesnic,
nové obyvatele. Roku 1921 bylo v 532 domech napočítáno 5 972 obyvatel, roku 1930 v 750
domech 6511 obyvatel.167 V letech 1918-1928 bylo postaveno 277 bytových objektů v 6
čtvrtích.168 Do roku 1939 pak přibyla řada veřejných budov - škol, peněžních ústavů, továren
i míst pro rekreaci a sport. Dodnes svým vzhledem upoutávají pozornost vily velkých
továrníků.
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V éře první republiky byl Pelhřimov bohatý i svým společenským životem.
Společenský život se začíná formovat od druhé poloviny 19. století.169 V této době vzniklo
několik spolků, které svého věhlasu získaly právě po roce 1918. Ve třicátých letech působilo
na celém pelhřimovském okresu celkem 423 spolků, jenom v Pelhřimově jich bylo 58.
Jmenujme například pěvecký spolek Záboj (1862), Tělocvičnou Jednotu Sokol (1865)
a jednotu divadelních ochotníků Rieger (1894).
Velmi zajímavým a bohužel dodnes nedoceněným byl pelhřimovský odbor Klubu za
starou Prahu, založený roku 1910. Pelhřimovský odbor byl prvním mimopražským odborem
vůbec. Díky tomuto spolku se v letech 1920 - 1939 podařilo zachránit mnoho stavebních
památek, které se staly základem městské památkové rezervace.
Roku 1930 byl založen specifický spolek Rotary club, do kterého patřili významní
pelhřimovští muži ze sféry průmyslu, obchodu a veřejného života. Obecným cílem
rotariánského klubu byla vzájemná pomoc a podpora zdárného rozvoje rodiny, obce i celého
lidstva.170
Stejně jako muži, měly svůj spolek i pelhřimovské ženy, a to spolek Libuše (1877).
V tomto sdružení se ženy věnovaly osvětové a dobročinné činnosti. Mezi jejich největší počin
se řadí založení odborné školy pro ženská povolání roku 1919. Spolek Libuše byl jediným
ženských spolkem v Pelhřimově.
O některých spolcích bude napsáno více v kapitole o mimoškolních aktivitách
učitelek.
V polovině třicátých let byl slibně se rozvíjející pelhřimovský okres, se svou rozlohou
729,45 km2 a 47 742 obyvateli, největší v Čechách. Avšak rozvoj města, stejně jako celého
státu, zastavil po roce 1938 nástup nacismu.
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7. Školy v Pelhřimově
Vývojem školství na Pelhřimovsku jsem se zabývala v mé bakalářské práci s názvem
Dívčí škola v Pelhřimově.171 V této kapitole bych se chtěla věnovat školám, které v období
první republiky existovaly nebo byly otevřeny a ve kterých tedy pelhřimovské učitelky mohly
působit.
Roku 1919 bylo na celém pelhřimovském okrese 63 obecných škol o 163 třídách.172
Mezi nimi byly dvě chlapecké, dvě dívčí a 59 škol smíšených. Měšťanských škol, celkem o
patnácti třídách, bylo na okrese pět, z nichž dvě byly pro chlapce, dvě pro dívky a jedna pro
chlapce s koedukací pro dívky.
Až do roku 1937, kdy byla otevřena Městská reálka v Humpolci, mohli žáci a žákyně
navštěvovat jedinou střední školu se všeobecným zaměřením – Státní reálné gymnázium
v Pelhřimově. Střední odborné školství reprezentovaly v prvním roce Československé
republiky dvě školy – Střední odborná škola tkalcovská v Humpolci a Všeobecně vzdělávací
škola pro dívky v Pelhřimově.
Výuce a dalšímu vzdělávání řemesel se již od konce 19. století věnovaly řemeslnické,
později živnostenské školy průmyslové a pokračovací.173 Těchto škol bylo na Pelhřimovsku
celkem pět.
V době vyhlášení samostatného Československa mohli žáci a žákyně v samotném
Pelhřimově navštěvovat celkem sedm škol - dvě obecné, dvě měšťanské, dvě střední školy
odborné a reálné gymnázium. Do konce první republiky přibyly ještě dvě školy odborné –
odborná škola rodinná a odborná škola hospodářská.

7. 1. Státní reálné gymnázium
Nejstarší ze škol, existující v době první republiky, bylo Státní reálné gymnázium.
Tradice tohoto ústavu spadá do roku 1763, kdy bylo na základě nadací pelhřimovských
měšťanů otevřeno šestitřídní Caesareo-regio archiepiscopale gymnasium, tedy Císařké
královské arcibiskupské gymnázium.174
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Důvodem vzniku pelhřimovského gymnázia bylo snížení konkurence. V blízkosti
Pelhřimova vzniklo v 16. a 17. století několik jezuitských gymnázií – v Jindřichově Hradci,
v Jihlavě, Telči a Želivě. Nekatolický Pelhřimov neměl zájem o vyšší studium na jezuitské
koleji nejen z důvodu náboženských, ale i proto, že k přípravě na univerzitní studium stačila
městská škola.175
V době pobělohorské bylo postupně nekatolické školství likvidováno. Absolvování
gymnázií, která byla ve správě řeholních řádů, podmiňovalo postup do seminářů a škol
zaměřených na výchovu katolických kněží, v jejichž rukou měla být rekatolizace dospělých i
výchova a vyučování mládeže. Tato gymnázia se tak stala jediným základem všeobecného
vyššího vzdělání i podmínkou pro univerzitní studium jiných oborů.
Je tedy pochopitelné, že pelhřimovští měšťané, jejichž synové studovali především
v Jindřichově Hradci, v Jihlavě a v Telči, usilovali o zřízení gymnázia i v Pelhřimově. Od
roku 1680 bylo o těchto záležitostech jednáno s litomyšlskými piaristy, počátkem 18. století
s karmelitány, pak s jezuity a opět s piaristy.176 Avšak zcela bezvýsledně.
Situace se změnila až díky pelhřimovskému měšťanu Matěji Altenhoferovi177 a jeho
manželce Alžbětě, kteří v polovině 18. století věnovali na zřízení gymnázia nadaci a obci
prodali dům za radnicí,178 který se měl stát sídlem gymnázia.
Nařízením Josefa II.179 o restrikci latinských škol bylo v Čechách zrušeno 27 škol
tohoto typu. Na jejich místě měly být zřízeny hlavní školy s německým vyučovacím jazykem.
Stejný osud postihl i školu v Pelhřimově, která byla roku 1783 zrušena a namísto ní vznikla
roku 1809 škola hlavní. Důvodem pozdního vzniku pelhřimovské čtyřtřídní hlavní školy byl
především nedostatek financí.
Roku 1859 se přeměnila na podreálku, roku 1872 na nižší a konečně v roce 1885 na
c. k. vyšší gymnázium.180 Ke dni 1. září 1892 pak bylo gymnázium klasického typu181
s výukou latiny postátněno.
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Od školního roku 1908/1909 bylo na žádost městské rady a ředitelství ústavu zdejší
gymnázium usnesením ministerstva kultu a vyučování přeměněno z c. k. vyššího gymnázia na
c. k. reálné gymnázium nového typu A.182 Tato reforma gymnázií byla v Čechách
uskutečněna téměř na všech ústavech tohoto typu.
V následujícím školním roce mohly poprvé vstoupit na území gymnázia dívky, avšak
pouze jako tzv. privatistky. Mohly naslouchat vyučování a pololetně vykonávaly zkoušky.183
Dívek bylo celkem pět - Miloslava Brdičková, dcera advokáta, Lidmila Šourková, dcera
učitele, Blažena Špetová, dcera poštovního úředníka, Marie Zikmundová, dcera soudce a
Marie Gürlichová, dcera okresního školního inspektora. Všechny tyto dívky pocházely
z Pelhřimova. Každým rokem pak počet studujících dívek přibýval.
Během první světové války bylo vyučování omezováno uhelnými prázdninami,
profesoři byli zaměstnáváni při rekvizicích, žáci dostávali volno na zemědělské práce.
Povinně sbírali byliny na čaj a kopřivy na výrobu látek. Několik profesorů i žáků muselo
nastoupit do vojenské služby.
V letech 1918-1938 zažívalo pelhřimovské gymnázium rozkvět. Studenti vytvořili
svou vlastní samosprávu, vypracovali stanovy, které schválil profesorský sbor a obě strany
se zavázaly k jejich plnění. Realistické a velmi dobře formulované byly požadavky studentů,
odevzdané formou rezoluce ředitelství gymnázia. Myslím, že stojí za to ocitovat hlavní část
textu, čímž se seznámíme s potřebami prvorepublikových gymnazistů. ,, Nechceme více
dozoru profesorského - naším cílem je sebekázeň. Celé vyšší gymnázium zavazuje se slavným
slibem ji dodržovati. Žákům, již by se dopustili nějakého deliktu, určí dle zásluhy výbor
studentský trest sám. Přejeme si, aby nám profesor nebyl pánem, jako dosud, nýbrž rádcem a
přítelem. Chceme pracovati a býti prospěšnými svému milovanému národu, chceme však
svobodu a profesorský sbor může býti přesvědčen, že o ní máme správné pojetí. Počínaje 27.
listopadem 1918 ujme se studentský výbor dohledu nad chováním studentů a stížnosti
profesorů nechť jsou naň adresovány…
Mimo to žádáme okamžité zrušení: 1) Povinné bohoslužby, přijímání a zpovědi a
vyučování náboženství od čtrnácti let.
2) Odvolání zákazu navštěvovati městskou čítárnu a knihovnu požadavkem, by
studentstvu otevřena byla též knihovna profesorská.
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3) Povolení návštěvy biografu studentům starším šestnácti let. Profesorský sbor může
být

ujištěn,

že

studentům

jsou

známy

všechny

následky

i

výhody

přítomnosti

kinematografických představení.
4) Žákům dvou nejvyšších tříd budiž dovoleno volně kouřiti a navštěvovati
kavárenskou místnost hotelu Slávie…“.184
Jelikož se profesorský sbor usnesl, že na odsouhlasení většiny studentských
požadavků nemá v kompetenci, zaslal jej na Ministerstvo školství a národní osvěty.
Požadavkům studentů bylo vyhověno až na jediný, který se týkal vyučování náboženství.
V poválečných letech byl obnoven studentský orchestr. Mnoho studentů propadlo
divadlu. Hráli v Jednotě divadelních ochotníků Rieger, ale i samostatně. Vycházelo i několik
časopisů – Studentské besedy, Různé črty, Sextán, Študák. 185
Pro dívky znamenal počátek první republiky velký zlom, jelikož se z pouhých
privatistek staly od 7. prosince roku 1918 řádnými žákyněmi pelhřimovského gymnázia.186
Ve školním roce 1921/1922 zde poprvé odmaturovaly dvě studentky. Jednalo se o dceru
pelhřimovského četnického kapitána Marii Babelovou a Annu Brdičkovou, jejíž otec byl
pelhřimovský advokátní úředník.
Roku 1934 bylo gymnázium přejmenováno na Státní československé reálné
gymnázium plukovníka Josefa Jiřího Švece,187 podle velitele ruských legií a bývalého
studenta.

7.2.

Obecné a měšťanské školy

Ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století byla i na Pelhřimovsku dotvořena
poměrně hustá síť obecných a měšťanských škol.188 Ve větších městech se pak zpravidla
dělily
na dívčí a chlapecké. V Pelhřimově došlo k rozdělení obecné školy na dívčí a chlapeckou
místodržitelským dekretem č. 1849 z 11. dubna roku 1854.189

184

Gymnázium Pelhřimov-Almanach 1996. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1996. str. 14.
Památník státního reálného gymnasia plukovníka Jos.Jiřího Ševce v Pelhřimově. Pelhřimov: knihtiskárna
Emila Šprongla, 1948, s. 34.
186
Tamtéž.
187
Josef Jiří Švec (1883, Čenkov u Třeště – 1918, Aksasovo (Rusko)) byl učitelem a plukovníkem legií v Rusku.
V červenci roku 1917 se svou rotou úspěšně bojoval v legendární bitvě u Zborova. Poté, co mu jeho podřízení
vypověděli poslušnost a odmítli splnit rozkaz, spáchal v říjnu roku 1918 sebevraždu.
188
BALÍK, Ivo. Pelhřimovsko ve 2. tisíciletí, s. 98.
189
Státní okresní archiv Pelhřimov. Fond Dívčí školy v Pelhřimově. Kniha č. 1.
185
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V zakládací listině nově vzniklých škol se dovídáme, že patronát se všemi právy a
povinnostmi přejímá město Pelhřimov. To se také zavázalo vyplácet učitele ze svých
prostředků.190
Současně s reálným gymnáziem zřídila obec roku 1872 první třídu měšťanské školy
dívčí. Správa dívčí ,,měšťanky“ byla spojena v jednu instituci se školou obecnou. Chlapecká
měšťanská škola vznikla až roku 1903, především díky zásluze tehdejšího ředitele dívčích
škol Josefa Dobiáše. Chlapeckou ,,měšťanku“ považovali Pelhřimovští za zbytečnou, jelikož
se předpokládalo, že po vychození obecné školy budou chlapci ve svém studiu pokračovat na
reálném gymnáziu. Správa nově vzniklé chlapecké školy byla přikázána řediteli dívčích škol,
,,jak to zemský výbor za podmínku svého souhlasu ku zřízení této školy kladl“.191
Během první světové války byla část budovy dívčí školy, kde sídlila i chlapecká
,,měšťanka“, přeměněna na vojenskou nemocnici, čímž utrpěla především výuka. Žáci a
žákyně trávili vyučovací hodiny mimo školu, například v sálech hostinců. Jak škola dívčí, tak
i chlapecká se věnovala poválečné péči. Na její podporu vyráběli chlapci a dívky různé
předměty, které pak na svých výstavách prodávali.
Vznik Československé republiky přinesl změny na pelhřimovské dívčí a chlapecké
školy. Dne 21. února roku 1920 se správa měšťanské školy chlapecké oddělila od dívčí a byla
spojena s chlapeckou školou obecnou. Stalo se tak na základě vynesení zemské školní rady.
Největší událostí pro žáky a učitelský sbor školy chlapecké se stalo přestěhování do
nově vystavené školní budovy. Rozsáhlá stavba Masarykových chlapeckých škol192 byla
podle návrhů pražských architektů Jiřího Kabeše a Václava Vejrycha vystavěna v letech
1923-1926 v tzv. panském dvoře, kde sídlila i budova dívčích škol. Ve své době patřila tato
stavba, pojatá v tehdy modním rondokubistickém neboli národním slohu, k nejmodernějším a
nejokázalejším školním budovácm v republice. I v dnešní době budí ,,růžový ústav“, jak jej
Pelhřimovští nazývají, pozornost a patří k nejvýraznějším architektonickým památkám
v Pelhřimově.
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KRIŠTŮFEK, Eduard. Vývoj národního školství školního okresu pelhřimovského v zrcadle školních kronik.
Vlastivědný sborník českého jihovýchodu, 8, 1929, s. 22.
191
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kniha č. 3.
192
Budova dnešního gymnázia.
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7.3.

Živnostenská škola pokračovací

Výuce řemeslníků se od konce 19. století věnovaly řemeslnické, později živnostenské
školy průmyslové a pokračovací. Přestože první pokusy o zřízení Živnostenské školy
pokračovací v Pelhřimově učinil ředitel gymnázia Václav Petrů již roku 1876, byla výuka
zahájena až 1. listopadu roku 1883.193
Organizačním statutem byla připojena k pelhřimovskému, v té době c. k. vyššímu,
gymnáziu. Místnost škole byla vykázána v zadní části gymnaziální budovy. K vyučování na
živnostenské škole byli povoláni gymnaziální profesoři Karel Mollenda a Karel Rozum,
odborný učitelé měšťanské školy dívčí Josef Dobiáš a František Chudoba. Správcem školy se
stal Václav Petrů.
Do prvního ročníku nově vzniklé školy se přihlásilo 54 žáků.194 Druhý ročník byl
otevřen v následujícím školním roce 1884/1885.
Zpočátku se nově otevřená škola setkávala s velkými potížemi. Jelikož se městská
rada obávala zbytečných nákladů, museli si učební pomůcky žáci opatřit sami. Z důvodu
nízké docházky během letních měsíců se od školního roku 1886/1887 zkrátil školní rok na
sedm měsíců, tedy od 1. října do 30. dubna. Sedmiměsíční školní roky se na škole udržely až
do roku 1928.
Při dvoutřídní učňovské škole byla roku 1890 otevřená přípravka, do níž se zařazovali
žáci s nedostatečným předběžným vzděláním.
Kupecké oddělení při učňovské škole se od počátku školního roku 1905/1906
přeměnilo v samostatnou učňovskou školu kupeckou. Bohužel o samotné kupecké škole
nemáme žádné informace, které by vývoj této instituce mapovaly.
O pět let později, roku 1910, byla zrušena přípravka a místo ní vzniklo pobočné
oddělení pro krejčí a obuvníky. Od tohoto roku se k řádnému studiu krejčovského oboru
mohly přihlásit i dívky, pro něž se zřídilo samostatné oddělení kresebné se dvěma
učitelkami.195
Po vypuknutí první světové války většina učitelů nastoupila do vojenské služby a žáky
a žákyně neměl kdo učit. Proto byla škola od roku 1914 dočasně uzavřena.
K opětovnému otevření učňovského ústavu došlo roku 1919. Ve dvacátých letech, kdy
do ředitelského křesla usedl Josef Hrubant, se učňovské škole začalo konečně dařit. Roku
1926 se škola přestěhovala do vlastních místností v nové budově Masarykových chlapeckých
193

Výroční zpráva Pokračovací školy v Pelhřimově za školní rok 1888 - 1889. Pelhřimov: Tiskem Rudolfa
Ruppa, 1889, s. 2.
194
Tamtéž.
195
50 let učňovských škol v Pelhřimově. Pelhřimov: Knihtiskárna E. Šprongla, 1934, s. 2.
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škol. Do této doby byla trpěna v učebnách gymnázia či dívčí školy. O rok později se
dosavadní trojtřídní škola se sedmiměsíčním školním rokem přeměnila na dvoutřídní o
desetiměsíčním školním roce.
První republika přinesla do učňovského školství několik změn. Ministerstvo školství a
národní osvěty zvýšilo státní příspěvky poskytované školním výborům, přispívalo na stavbu
vlastních školních budov, na vnitřní zařízení, školní pomůcky apod. 196 Aby bylo umožněno
vzdělání co možná největšímu počtu učňů, byly zřizovány nové školy. Všeobecné učňovské
školy ve větších obcích byly zodborňovány. Jednak zřizováním nových odborných škol,
jednak zřizováním odborných skupin pro jednotlivá řemesla.

7.4.

Odborná škola rodinná

Na počátku 20. století existovalo málo institucí, které by teoreticky i prakticky
vzdělávaly, vychovávaly a připravovaly na jejich budoucí roli ženy. Mezi takové patřil
například Ženský výrobní spolek v Praze, Pöttingenum v Olomouci a Vesna v Brně.
K rozšíření vyššího a odborného dívčího vzdělání došlo během první republiky, kdy byly
zakládány odborné školy rodinné.
Od počátku školního roku 1919/1920 se mohly dívky vzdělávat na Všeobecně
vzdělávací pokračovací škole rodinné i v Pelhřimově. Byla umístěna ve dvou místnostech
dívčí školy, pod kterou patřila i svou správou. Přestože bylo toto umístění původně
provizorní, trvalo po celou dobu existence školy.
Do prvního ročníku nově otevřené školy se přihlásilo celkem 44 žákyň, které
vychodily alespoň třetí ročník měšťanské či nižší střední školy.197 Školné bylo stanoveno na
100 korun ročně.198
Odborná škola rodinná připravovala dívky pro vzdělání učitelky domácích nauk. Mezi
povinné předměty patřil český jazyk, obchodní zeměpis, přírodozpyt, domácí hospodářství,
zdravověda, vychovatelství, obchodní počty a nauka, dekorativní kreslení, ženské ruční práce,
kreslení střihů, zpěv a tělesná výchova.
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50 let učňovských škol v Pelhřimově, s. 6.
Výroční zpráva Městské dívčí dvouleté odborné školy rodinné s právem veřejnosti v Pelhřimově 1919-1926,
Pelhřimov: tisk E. Šprongl, 1926, s. 4.
198
Tamtéž.
197
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Roku 1920 se výnosem z 20. května změnil původní název školy na Dívčí dvouletou
odbornou školu typu B.199 O rok později, po první inspekci, obdržela pelhřimovská rodinná
škola právo veřejnosti.
Ze skromných začátků se dívčí odborná škola stala jednou z nejvyhledávanějších škol
na celém pelhřimovském okrese. Ve školním roce 1937/1938 měla škola dvě oddělení Dvouletou ženskou odbornou školu a Živnostenskou pracovnu pro šití šatů.200

7.5.

Odborná škola hospodářská

Poslední škola, která v období první republiky v Pelhřimově vznikla, byla Odborná
škola hospodářská s právem veřejnosti.

201

Přestože odborné školy tohoto typu vznikaly již od

druhé poloviny 19. století, v Pelhřimově byla otevřena až roku 1922.
Tento typ škol seznamoval žáky s výrobou rostlinnou, zvířecí, hospodářským
průmyslem, účetnictvím, správou statku, zemědělskými zákony, lesnictvím, zahradnictvím,
zvěrolékařstvím atd. Do prvního ročníku byli přijímání žáci starší šestnácti let. Přihlásit se
mohli i starší žáci, kteří byli přijímáni přednostně.Školní rok trval sedm měsíců . První školní
rok navštěvovalo školu 39 žáků.
Prvním ředitelem hospodářské školy se stal František Cígner. Na škole vyučovali
učitelé z jiných pelhřimovských škol - František Chudoba (měšťanská škola), Bohumil
paleček (měšťanská škola), Karel Křivanec (odborná škola rodinná), František Svatoš
(měšťanská škola), František Ziegler (obecná škola), Josef Matuška (měšťanská škola).

199

Vyučování bez vaření.
Výroční zpráva Veřejné odborné školy pro ženská povolání v Pelhřimově 1937-1938. Pelhřimov: tisk E.
Šprongl, 1938, s. 12.
201
O samotné škole mnoho informací, kromě první výroční zprávy, nemáme. Proto je Odborná škola
hospodářská představena velmi stručně.
200
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8. Statistika počtu učitelek na pelhřimovských školách
Stejně jako v ostatních městech, patřilo i v Pelhřimově učitelské povolání zpočátku
pouze mužům. Tato podkapitola by měla poodhalit vývoj obsazování učitelských míst na
pelhřimovských školách ženami. Prameny, které by mapovaly tuto problematiku od samého
počátku, se bohužel nedochovaly. Obsazování učitelských míst ženami tak můžeme řádně
sledovat až od roku 1895, kdy evidence škol a učitelů pelhřimovského okresu začíná být
ucelená.
První pelhřimovskou školou, kde se ženy objevily poprvé, byla obecná škola dívčí.
Přestože tato škola vznikla již roku 1854, je první zmínka o ženách - učitelkách až z roku
1875, kdy v Pelhřimově vznikl dozorčí komitét pro vyučování ženských ručních prací.
V protokolu o založení tohoto komitétu se dozvídáme, že ve školním roce 18741875 působila
jako jediná žena v pedagogickém sboru slečna Eleonora Hniličková.202 Ta vyučovala již od
šedesátých let 19. století na obecné, později i na měšťanské škole ruční práce.203
Pravidelně se ženy coby učitelky začaly na pelhřimovských školách objevovat od
devadesátých let 19. století. Na základě údajů z archivních pramenů jsem pro lepší
přehlednost sestavila tabulky a grafy, které mapují vývoj obsazování učitelských míst ženami
na obecných, měšťanských a středních školách v letech 1895 – 1935.

204

V tabulkách a

202

Státní okresní archiv Pelhřimov, Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kart. č. 1, Záležitosti učitelů
1859 – 1948.
203
KRIŠTŮFEK, Eduard. Vývoj národního školství školního okresu pelhřimovského v zrcadle školních kronik.
Vlastivědný sborník českého jihovýchodu, 8, 1929, s. 22.
204
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 2.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 3.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kart. č. 1, Záležitosti učitelů
1859 – 1948.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kniha č. 3.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 2, Osobní
výkazy učitelů A –Ř.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 3, Osobní
výkazy učitelů S –Ž.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 4, Záležitosti
učitelů obecně 1920 – 1948.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 4, Obsazování
učitelských míst 1921 – 1941.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov, kart. č. 2, Osobní výkazy učitelů, 1908 – 1953.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov, kart. č. 7 a 8, Schůze profesorského sboru 1916
– 1936, 1936 – 1941.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov, kart. č. 9, Různé záležitosti učitelů a katechetů
1923 – 1924.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Odborná škola pro ženská povolání, kniha č. 1.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Odborná škola pro ženská povolání, kar. č. 2, Obsazování učitelských
míst 1921 – 1938.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 3.
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grafech jsou uvedeny pouze učitelé a učitelky, kteří na těchto školách byli ustanoveni
definitivně.
Tabulka č. 1

1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935

Obecná škola
dívčí

Obecná škola
chlapecká

Muži
3
4
3
5
5
4
3
3
1

Muži
7
8
7
5
6
8
8
8
8

Ženy
4
4
4
5
4
5
7
7
7

Ženy
0
0
0
3
3
3
3
3
4

Měšťanská škola Měšťanská škola
dívčí
chlapecká
Muži
4
5
5
4
4
4
4
3
3

Ženy
5
4
4
4
4
3
3
4
4

Muži
4
5
5
6
7
7
7

Ženy
0
0
0
0
0
0
0

Jak můžeme vidět v tabulce č. 1, až do roku 1910 byly učitelky pouze na dívčí škole, a
to jak na obecné, tak měšťanské. Jednalo se především o učitelky ručních prací a cizích
jazyků. Stav počtu mužů a žen byl téměř vyrovnaný.
Na chlapecké obecné škole získala definitivu žena poprvé roku 1907. Byla jí Emilie
Fischerová, která na škole začala vyučovat německý jazyk. Roku 1910 již na obecné škole
chlapecké působily učitelky tři, mužů bylo pět.
Stálou definitivu na pelhřimovské chlapecké ,,měšťance“, otevřené roku 1903,
nezískala žena – učitelka nikdy. Zpočátku ji v tom bránil zákon, který ženám zakazoval
vyučovat na tomto typu škol. Avšak i po jeho zrušení býval pedagogický sbor chlapeckých
,,měšťanek“ většinou mužského rázu.
Během první světové války odešlo na frontu mnoho mužů, mezi kterými byli také
učitelé. Počet žen ve školství se tedy zvýšil. A to i v Pelhřimově. Přestože z tabulky vyplývá,
že i rok po vypuknutí válečného konfliktu působili na školách především muži, ve skutečnosti
jich byla polovina nahrazena zatímními a výpomocnými učitelkami. O svou definitivu však
učitelé nepřišli. Suplujících učitelek se během čtyřletého válečného období vystřídalo na
obecných i měšťanských školách celkem 64.205
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 6.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
205
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 2.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kart. č. 1, Záležitosti učitelů
1859 – 1948.
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Po vzniku Československé republiky se s ženami v pedagogickém sboru začínáme
setkávat častěji. Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, stanovil malý školský zákon paritu
v učitelských sborech. V každé škole tak měl být zastoupen stejný počet učitelek i učitelů.
Z tabulky č. 1 vyplývá, jak bylo toto nařízení dodrženo na pelhřimovských školách. Jako
jediná škola, kde se parita dodržela, byla dívčí ,,měšťanka“. Poměr mužů a žen byl roku 1925
4:3, v pozdějších letech 3:4. Na obou chlapeckých školách počet učitelů převyšoval.
Měšťanská škola neměla ani jednu definitivně ustanovenou učitelku.

Na škole obecné

vyučovalo o polovinu méně žen než mužů. Opačná situace nastala na obecné škole dívčí, kdy
po roce 1922 počet definitivních učitelek stoupl. Naopak v pedagogickém sboru ubylo mužů.
Roku 1935 byl mezi osmičlenným sborem pouze jeden muž.
Ve školním roce 1938/1939 došlo v pedagogických sborech na českých školách
k velkým změnám. Po Mnichovské dohodě byli na školy ustanovováni učitelé ze zabraného
území. Nové členy sboru dostaly také školy v Pelhřimově. Aby však mohli na své nové
působiště nastoupit, museli odejít dosavadní zaměstnanci, především učitelky.
Nejvíce byla touto záležitostí postižena dívčí měšťanská škola, kde pensiováním a
dobrovolným se vzdáním služby odešly všechny ženy z učitelského sboru. Jednalo se o
tehdejší ředitelku Zdenu Stejskalovou, odbornou učitelku Marii Moravavou, Annu
Hrabětovou, Věru Váňovou a učitelku ručních prací Marii Vlasákovou. Z obou obecných škol
se vzdaly služby tři učitelky – Marie Partlová, Božena Kecková - Kratochvílová a Marie
Marková.206
Jak se v období let 1905 – 1935, kdy již existovaly obě obecné i měšťanské školy,
měnilo složení definitivně ustanoveného profesorského sboru na dívčích a chlapeckých
školách, můžeme vidět v následujícím grafu č. 1. 207
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 3.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 65, Ustanovování učitelů 1895 – 1917.
206
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 3.
207
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 2.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 3.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kart. č. 1, Záležitosti učitelů
1859 – 1948.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kniha č. 3.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 2, Osobní
výkazy učitelů A –Ř.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 3, Osobní
výkazy učitelů S –Ž.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola chlapecká Pelhřimov, kart. č. 4, Obsazování
učitelských míst 1921 – 1941.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 3
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 65, Ustanovování učitelů 1895 – 1917.
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Zatímco počet mužů na chlapeckých školách (modrá) ve sledovaných letech výrazně
převyšoval počet žen (fialová), na dívčích školách se situace obrátila. Jak můžeme vidět,
v letech 1905 až 1920 byl poměr mužů (zelená) a žen (červená) téměř vyrovnaný. Počet
učitelek se začíná zvyšovat od roku 1920, naopak muži v pedagogických sborech dívčích škol
začínají ubývat. Roku 1935 bylo na dívčích školách celkem jedenáct učitelek, tedy téměř
třikrát více než mužů, kteří byli čtyři. Počet učitelů chlapeckých škol převyšoval počet žen
téměř čtyřnásobně.
Na středních školách patřila učitelská místa dlouhou dobu mužům. Vývoj počtu
učitelek a učitelů na jednotlivých pelhřimovských středních školách je opět v období 1895 –
1935 uveden v následující tabulce č. 2. Jedinou střední školou, na které dostaly učitelky
definitivu, byla odborná škola rodinná. Na ostatních školách působily ženy pouze jako
zatímní či vedlejší učitelky. Na odborné škole hospodářské nebyly během první republiky
ženy ustanoveny vůbec. Definitivně ustanoveni nebyli ani muži na živnostenské škole
pokračovací a odborné škole hospodářské. Učitelé, kteří na těchto školách vyučovali, měli
svou definitivu na ostatních školách. Na těchto působili jako učitelé vedlejší.

Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
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Tabulka č. 2208
Gymnázium

1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935

Muži
18
22
21
24
22
22
22
18
18

Ženy
0
0
0
0
0
1
2
2
2

Odborná škola
rodinná
Muži
10
6
4
1

Ženy
5
5
4
6

Živnostenská
škola
pokračovací
Muži
Ženy
7
0
8
0
8
0
9
1
8
1
8
1
9
1
11
1

Odborná
hospodářská
škola
Muži
Ženy
6
0
8
0
8
0

Jak můžeme vyčíst z tabulky, první žena se na střední škole v Pelhřimově objevila již
před první světovou válkou, a to roku 1910, kdy bylo při živnostenské škole pokračovací
otevřeno oddělení pro krejčové.

Jednalo se o slečnu Karlu Jůzlovou, pelhřimovskou

krejčovou, která na této škole vyučovala jako vedlejší učitelka a jediná vůbec až do školního
roku 1938/1939, kdy se dobrovolně vzdala své služby.
V pedagogickém sboru Státního reálného gymnázia po celé sledované období
převažovali muži. Poprvé se učitelky na gymnáziu objevily po vzniku Československé
republiky. Byly zde spíše výjimkou a velmi často se střídaly. Žádná z nich na této škole
nezískala definitivu. V tabulce jsou tedy uvedeny počty učitelek, které na gymnáziu strávily
celý školní rok. První učitelkou gymnázia se roku 1919 stala Božena Machová, která zde po
dobu jednoho roku vyučovala ženské ruční práce. Celkem se během první republiky na
reálném gymnáziu vystřídalo 22 učitelek – 12 zatímních a 10 vedlejších učitelek ručních
prací. Ale pouze šest z nich - Marie Krutáková (1924 – 1927), Věra Věšínová (1930 – 1932),

208

Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov, kart. č. 2, Osobní výkazy učitelů.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov, kart. č. 7 a 8, Schůze profesorského sboru 1916
– 1936, 1936 – 1941.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 3
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 65, Ustanovování učitelů 1895 – 1917.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
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Marie Heslerová (1931 – 1935), Anna Trojánková (1933 – 1938), Jarmila Kožíšková (1936 –
1939), Anna Haužvicová (1936 – 1941) - zde zůstalo více než jeden školní rok.209
Na odborné škole rodinné zpočátku vyučovali učitelé a učitelky, kteří byli definitivně
ustanoveni na jiných pelhřimovských školách, především dívčích. Až po roce 1921, kdy bylo
škole uděleno právo veřejnosti, se učitelé a učitelky stávali definitivními. S tím souvisí i
pokles celkového počtu pedagogů, z patnácti (1920) na sedm (1935). Učitelé již nemuseli
vyučovat na několika místech zároveň a každá škola měla své vlastní definitivně ustanovené
učitele. Poměr mužů a žen se v průběhu první republiky změnil i na rodinné škole. Jak
můžeme vyčíst z tabulky, bylo po otevření školy mužů dvakrát více než žen. V letech 1925 –
1930 byl počet na obou stranách téměř vyrovnaný. Největší změnu přinesla první polovina
třicátých let, kdy jediným mužem v sedmičlenném pedagogickém sboru byl ředitel školy
Karel Křivanec.
V letech 1918-1938 působilo v pedagogických sborech všech pelhřimovských škol
celkem 76 definitivně ustanovených osob, 55 mužů a 21 žen.210 Zatímních a vedlejších
učitelů, kteří neměli definitivu v Pelhřimově, bylo 30, učitelek o deset více. 211
Srovnáme-li počet definitivně ustanovených učitelů a učitelek v roce 1918 a 1938
(ještě před tím, než se ženy vzdaly své služby), zjistíme, že v době vzniku Československa
vyučovalo na všech tehdejších pelhřimovských školách 44 mužů (školy obecné 12, měšťanské
10, reálné gymnázium 33) a 11 žen (školy obecné 8, měšťanské 3). O dvacet let později bylo
209

Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Gymnázium Pelhřimov, kart. č. 7 a 8, Schůze profesorského sboru
1916 – 1936, 1936 – 1941.
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učitelských míst 1921 – 1941.
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Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 3.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor, kniha č. 6.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
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definitivních učitelů 38 (školy obecné 9, měšťanské 10, odborná rodinná 1, reálné gymnázium
18), učitelek 21 (školy obecné 11, měšťanské 4, odborná rodinná 6). 212
Ačkoliv počet mužů v pedagogických sborech v letech 1918 - 1938 mírně poklesl, byl
stále vyšší, než počet žen. Počet učitelek však ve školství výrazně stoupl. Z tohoto důvodu
bývá období první republiky označováno jako počátek feminizace ve školství.

212

Tamtéž.
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9. Sociální původ pelhřimovských učitelek
Z jakých rodin pelhřimovské učitelky pocházely? Pokud vyrůstaly v učitelské rodině,
byly ovlivněny při výběru svého povolání zaměstnáním rodičů, respektive hlavně otce? Na
předešlé otázky bych ráda odpověděla v této kapitole.
Pelhřimovský týdeník Týden z Českomoravské Vysočiny z roku 1926 uvádí, že
z celkového počtu 234 učitelů a učitelek (147 mužů, 84 žen) pocházelo 69 učitelských osob
z rodin rolníků, 46 z rodin řemeslníků a drobných živnostníků, 43 z rodin učitelských, 15
z úřednických, 10 z dělnických, 11 z obchodnických, 4 z rodin železnických zřízenců a 2
z rodin vojenských gážistů. 213 Zbylých 41 pocházelo z rodin jinak zaměstnaných živitelů.
Povolání otců se mi podařilo vyhledat pouze v případě třiceti definitivních, vedlejších
a zatímních učitelek, jejichž osobní pracovní dokumentace, nebo alespoň její část, je uložena
ve Státním okresním archivu Pelhřimov.214 Tento typ dokumentací si učitelka, pokud nebyla
na některé škole definitivně ustanovena, brala při změně svého působiště s sebou. V těchto
složkách je uvedeno datum a místo narození, popřípadě sňatku. Na základě těchto dat jsem
v příslušných matrikách nalezla zaměstnání otců.
Jsem si vědoma, že tento nízký počet učitelek nereflektuje celkovou problematiku
sociálního původu pedagogicky činných žen. Nicméně nám podává alespoň částečný obraz o
rodinném prostředí, z něhož učitelky pocházely.
Místo i datum narození zkoumaných učitelek bylo různé. Nejčastějším rodištěm byl
samotný Pelhřimov a k němu přilehlé vesnice – Hodějovice, Rynárec, Starý Pelhřimov, dále
pak městečka a vesnice, ležící v pelhřimovském okrese – Pacov, Humpolec, Červená Řečice,
Nová Cerekev. Na školách v Pelhřimově byly definitivně ustanoveny i učitelky narozené
mimo hranice okresu, například z Třebíče, Volyně, Písku, Českých Budějovic a Rokycan.
213

Přehled školství a učitelské práce v pelhřimovském okrese. Týdeník z Českomoravské Vysočiny, 1926,
ročník VIII., č. 47, s.1.
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Datum narození učitelek se pohybuje v rozmezí let 1873-1915, tedy 42 let, což činí
dvougenerační rozdíl.
Z mých poznatků vyplývá, že se nejčastěji pedagogicky činnou ženou stávaly dcery
kantorů a živnostníků. Z učitelských rodin pocházelo celkem jedenáct učitelek a
z živnostenských osm. Pro učitelské povolání se také rozhodly tři dcery obchodníků, dvě
úředníků a dvě vojáků. Ve zbylých čtyřech případech byl otec lékařem, právníkem,
strojvedoucím a sluhou u c. k. okresního soudu.215
I přes nízký počet sledovaných učitelek je patrné, že nejčastěji se učitelkou stávala
dívka ze střední třídy. Zaskočilo mě, že ani jedna nepocházela z rodiny rolnické. Důvodem
by, kromě úzkého výběru, mohl být i fakt, že dcery rolníků byly ještě stále vychovávány pro
roli manželky, hospodyně, matky a k této roli nepotřebovaly být ženou ekonomicky
nezávislou, kterými učitelky v této době byly.
Druhou otázku, zda byly dívky výběrem povolání ovlivněny učitelským zaměstnáním
otce, bych chtěla zodpovědět v následující části na příkladu Anny Hrabětové, odborné
učitelky na pelhřimovské dívčí škole.

215

Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587 – 1949, kniha č. 10, Matrika
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57

9. 1. Ve stopách otce
Anna Hrabětová se narodila 7. října roku 1902 do rodiny řídícího učitele Jakuba
Doležela a jeho druhé ženy Anny, rozené Halaškové. Na sklonku svého života sepsala bývalá
odborná učitelka dívčí školy paměti, ve kterých vzpomíná na svého otce a své mládí. Opis
tohoto spisu, uložený v archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov, nám umožňuje nahlédnout do
rodiny venkovského učitele na přelomu 19. a 20. století. Zároveň dává odpověď na otázku,
zda byla dívka, v tomto případě Anna Doležalová, při volbě svého povolání ovlivněny
zaměstnáním otce - učitele.
Jakub Doležal se narodil 19. července roku 1862 ve Ctiboři jako syn chalupníka a
koláře Tomáše Doležala a jeho ženy Rozálie.216 V rodině bylo celkem pět dětí – tři dcery
(Johana, Marie, Petronila) a dva synové (Jakub a František). Na nejmladší otcovu sestru
Petronilu vzpomíná Anna jako na fanaticky nábožnou a nesnášenlivou podivínku, která
zemřela svobodná. Bratr František byl mentálně postižený a předčasně zemřel. Přestože se se
svými zbylými sestrami Jakub nevídal, ony a jejich rodiny ho ctily a obdivovaly. Anna
popisuje, že vždy na jeho svátek posílaly do Cetoraze bílou bedničku plnou másla. Z tohoto
daru měly největší radost Jakubovy děti, kterým maminka namazala tlustě velké krajíce
chleba, jelikož nemusela s máslem šetřit.217
Annin otec vyrůstal v chudých poměrech. Skromnou obživu zlepšovalo o pár zlatých
kolářské umění jeho otce, což pravděpodobně umožnilo pomýšlet na studia nadaného
Jakoubka.218 Svým dětem se pak prý Jakub chlubil, že uměl plynně číst i noviny ještě dřív,
než začal chodit do školy. V té době byla ve Ctiboři ,,jednotřídka“, v níž ještě vyučoval kantor
bez valného vzdělání. Víc než školy si hleděl svého hospodářství. Nadaný a vědění dychtící
žák, syn koláře Doležala, se brzy dobral dna vědomostí svého učitele a v období polních prací
svého učitele od svých deseti let zaskakoval.219 Své spolužáky učil to, co znal on sám.
Měšťanskou školu navštěvoval v nedalekých Počátkách. Přestože ji celou nevychodil,220 byl
přijat na učitelský ústav v Soběslavi, kde odmaturoval roku 1881.
Anna vzpomíná na dlouhé zimní večery, kdy jí otec vyprávěl o svých studentských
letech. Tyto chvíle považovala za vzácné, neboť při nich jindy zamračený učitel roztával.
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S obdivem poslouchala historky, při kterých poznávala, že ve svém mládí otec nepohrdl
bujným čtveráctvím a uměl se veselit. Nejraději měla příhody o tom, jak studenti i přes zákaz
učitelů chodili do hospody a k tancovačkám. Jednou, když se vyrazili pobavit na tancovačku,
vrazili učitelé do sálu. Překvapení studenti prý zhasli světlo a vyskákali oknem. Jednoho při
tom profesor chytil za šos kabátu, který mu zůstal v ruce, když jeho majitel vyskočil z okna.
Pak s tím šosem chodili kantoři po studentských bytech prohlížet studentům oblečení, aby
zjistili, kterému z nich u kabátu šos chybí.
První učitelské místo dostal čerstvý maturant Jakub Doležal na trojtřídní škole
v Lipici, vzdálené 5 kilometrů od Pelhřimova. V Anniných představách byl první tatínkův
příchod do třídy nového působiště velkolepý. Pouhý jeho zjev budil v očích druhých respektbyl mohutný, velký a silný. Sama Anna vcházela poprvé do tříd svých nových žákyň sebejistě
a obdivuhodně, stejně tak, jak to v jejích představách dělával otec.
Jakub Doležal byl dvakrát ženat. Poprvé se oženil v lednu roku 1885 s Marií
Hrnčířovou, dcerou lipického hostinského.221 V době sňatku spolu již měli syna Augustina,
narozeného roku 1883. Od té doby následovalo každé dva roky dítě – Růžena (1885),
Břetislav (1887), Vlasta a Václav (1889), Bohumil222 (1891), Božena (1893), Bohumil (1895),
Oldřich (1897), Milouš a Jan (1899). Při svém devátém porodu dcery Jarmily, 223 roku 1901,
následkem krvácení Jakubova žena Marie zemřela.
Anna uvádí, že ve svých těžkých časech vzpomínala na to, jak se asi mohl cítit otec,
kterému zůstala na starost nuzná domácnost a devět sirotků. A stejně jako její otec zůstávala
statečná i Anna a věřila v lepší časy.
V době smrti své ženy bydlela rodina Doležalova v Mezilesí, kde od roku 1892
působil Jakub jako řídící učitel. Tehdejší skromný příjem zlepšil naturální byt a funkční
přídavek.
Ještě roku 1901 se řídící učitel Jakub Doležal oženil znovu. Dne 1. července se jeho
manželkou stala Anna Halašková, dcera řezníka z Načeradce a matka Anny Hrabětové.
Narodila se 5. ledna roku 1875, byla tedy o 13 let mladší než její manžel. Rodině, ve které
vyrůstala, vládl despotický, sobecký, poživačný a záletný otec František Halaška. Raději
ukládal práci jiným, než by sám pracoval a dětem, které mu dřely v hospodářství, ani žádné
věno nedal.224 Se svou ženou Barborou měli celkem devět dětí (Josef, Anna, Karel, Antonie,
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Marie, Karla, Žofie, Václav, František). Po porodu nejmladšího Františka ve svých čtyřiceti
letech zemřela na horečku omladnic.225
Když Barbora zemřela, byla její dcera Anna v Praze ve službě, kde se předtím učila
šít. Své vyučení nedokončila. Jako osmnáctiletá, nejstarší z dcer, se vrátila domů, aby svým
sourozencům nahradila matku a zároveň zastávala funkci hospodyně na statku. Brzy po smrti
své ženy se František Halaška oženil s vdovou Švecovou, která vedla hospodu, do níž
chodíval. ,,Všeobecně se prý vědělo, že s ní měl poměr ještě za života své první ženy.“226
Po svatbě se řezník Halaška odstěhoval ke své nové rodině a na statek chodil dávat
pouze příkazy co se má udělat. Svým nevlastním sedmi dětem přál mnohem více, než svým
vlastním. Často Anna od své matky slýchávala, že se s otcem hádala o každý krejcar, když
potřebovala ošatit děti. Takto Anna Halašková strávila osm let.
Jednoho dne přišla Halaškovy děti navštívit teta Hrdličková, nevlastní sestra Františka.
Vypravovala jim, jaké neštěstí stihlo řídícího učitele Doležala v Mezilezí. Že mu zemřela žena
a zůstalo několik sirotků a že těžko najde žena, která by se na tolik dětí dala. 227 Dobrosrdečná
a soucitná Anna bez přemýšlení řekla, že by si ho vzala právě kvůli těm dětem, které potřebují
matku.228 Přestože ji to všichni rozmlouvali, trvala si Anna na svém. Teta Hrdličkova pak
čerstvému vdovci pověděla, že by mohl dostat pracovitou ženu a pro své děti hodnou matku.
Jak jsem psala výše, učitel Doležal souhlasil.
Jak později Jakub své dceři Anně vyprávěl, příchodem její matky se chudá učitelova
domácnost zlepšila. Své nevlastní děti si Anna Halašková získala svou laskavostí a
upřímností. Na manželství svých rodičů, z něhož vzešly tři dcery - Anna, Marie a Milada,
vzpomíná jejich prvorozená dcera Anna Hrabětová jako na šťastné, i přes všechny starosti a
strádání. Ke svému staršímu muži vzhlížela Anna trochu jako k otci a s láskyplnou bázní.
Před svými dětmi se nikdy nehádali a nekritizovali. Otcovo slovo bylo zákonem pro ni stejně
jako pro děti.
Jak popisuje ve svých pamětech Anna, velkým přelomem v rodinném životě
znamenalo přestěhování se do Cetoraze, kde byl otec Jakub ustanoven řídícím učitelem na
tamní ,,trojtřídce“.

229

,,V blízkém Pacově bylo vedle lékaře a všech možných řemesel a

obchodů to hlavní, co naše početná rodina potřebovala-měšťanská škola, jejíž absolvování

225

Horečka omladnic, též zvaná poporodní, je bakteriální infekce, která ve druhé polovině 19. století nejčastěji
napadala ženy po porodu.
226
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, fond Drobné pozůstalosti – rodiny, Rodina Hrabětova, inv.č. 1.
227
Tamtéž.
228
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, fond Drobné pozůstalosti – rodiny, Rodina Hrabětova, inv.č. 1.
229
Patrně v rozmezí let 1902-1905.

60

bylo prvním stupněm studia a předpokladem pro získání slušné existence,“ píše ve svých
pamětech Anna.230
Přestože nebylo jednoduché uživit z jednoho učitelského platu jedenáct dětí, snažil se
Jakub se svou první i druhou ženou, aby se každému z nich dostalo řádného vzdělání. Po
vzoru svého otce se učiteli staly celkem čtyři děti - Augustin, Gustav, Vlasta a Anna. Ostatní
získaly výuční list nebo jim byla dopřána jednoroční škola.
Anna nastoupila do první třídy obecné školy v Cetorazi roku 1908, kde ji učil její otec.
Čtrnáct dní ji dokonce učil i její starší bratr Vlasta, který téhož roku dokončil učitelský ústav
v Kutné Hoře. Stejně jako řídící učitel, byla jeho dcera Anna vášnivou čtenářkou již od první
třídy. Vzpomíná, jak se se svým bratrem Oldřichem hádala o knihy: ,,Olda si nosil z pacovské
měšťanky pěkné knihy z žákovské knihovy (např. Sinkieviczovy romány). Prosila jsem ho, aby
mi knihy půjčil. Dělal drahoty, pak půjčil, ale když jsem byla zabrána do četby, najednou mi
knížku vzal a marné byly moje prosby a pláč. Někdy zakročila maminka, aby mi knihu půjčil.
Někdy ji odnesl do školy, aniž by mi ji dal dočíst. Naštěstí mi pak tatínek příběh dořekl
sám.“231
Po obecné škole nastoupila na měšťanskou školu v Pacově. Matka i otec viděli v Anně
budoucí učitelku, takže po dokončení měšťanky nastoupila na soukromý čtyřletý Ústav ku
vzdělání učitelek v Kutné Hoře. Ten dokončila roku 1922. Během Anniných studií její matka
závažně onemocněla a téhož roku, kdy Anna svá studia dokončila, ve svých 47 letech umírá.
Jako odborná učitelka působila na školách pelhřimovského okresu - v domovské
Cetorazi, Nové Cerekvi, Hořepníku, Horní Cerekvi a Pacově. Na dívčí měšťanskou školu
v Pelhřimově nastoupila roku 1937. Zde vyučovala německý a francouzský jazyk.
Z výše uvedeného textu je patrné, že Jakub Doležal byl pro svou dceru velkým
vzorem. A přestože to ve svých pamětech nezmínila přímo, v případě Anny Hrabětové byl
výběr učitelského povolání zcela jistě ovlivněn zaměstnáním jejího otce - řídícího učitele
v Cetorazi.
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10. Působení učitelek na školách
10.1. Nastoupení místa
V období první republiky vyšel dne 24. června 1926 zákon o úpravě platových a
služebních poměrů učitelstva obecných a občanských (měšťanských) škol, známý jako
Učitelský zákon.

232

Sjednotil předešlá vládní nařízení a předpisy týkající se učitelů.

Problematika učitelského povolání je shrnuta ve 162 paragrafech. Učitelský zákon byl
rozdělen do sedmi následujících částí:
I. Obecná ustanovení (§1-19)
II. Povinnosti (§20-35)
III.Práva (§36-54)
IV.Změny ve služebném poměru a jeho zrušení (§55-77)
V.Jak se stíhá porušení povinnosti (§78-148)
VI.Společenská ustanovení (§149-152)
VII. Přechodná ustanovení (§153-162)
Kdo se tedy mohl v Československé republice stát učitelem a učitelkou? Podle
paragrafu jedna Učitelského zákona mohl být učitelem či učitelkou ustanoven

pouze

československý státní občan čestného dřívějšího života, který je úplně způsobilý plnit
povinnosti učitelského úřadu a jiné služební závazky a jehož způsobilost k jednání není
omezena z jiného důvodu než z důvodu nezletilosti.233
Na rozdíl od dnešní doby se prvorepublikoví učitelé dělili do šesti kategorií: 1. literní
učitelé a ředitelé měšťanských (občanských) škol, 2. literní učitelé a správcové nebo řídící
učitelé obecných škol, 3. zvláštní učitelé náboženství, 4. učitelky ručních prací, 5. vedlejší
učitelé pro nepovinné učebné předměty, 6. opatrovatelky na státních opatrovnách. Podle
školní služby pak ještě byli ustanoveni jako čekatelé, definitivní, zatímní či vedlejší učitelé a
učitelky. Vedlejší učitelé vyučovali nepovinné předměty bez jakéhokoli nároku na definitivní
ustanovení. Jednotlivé typy ustanovení pak ovlivňovaly platové podmínky učitelů.
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Po vykonání závěrečné zkoušky na učitelském ústavě dostávaly absolventky
vysvědčení dospělosti, na jehož základě se stávaly učitelskými čekatelkami. Aby se staly
definitivními učitelkami, musely absolvovat praxi na obecné škole. Zkoušku učitelské
způsobilosti mohly čekatelky obecných škol vykonat po dvouleté praxi, měšťanských škol po
praxi tříleté. Učitelkám ženských ručních prací byla čekatelská doba stanovena na čtyři roky.
Zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy byla složena ze dvou částí – zkoušky
předběžné a státní. Předběžná zkouška se skládala z otázek z filozofie, školního zákonodárství
a z dějin umění. Po úspěšném absolvování mohli být učitelští čekatelé připuštěni ke zkoušce
státní. Ta byla složena z písemných domácích prací (pedagogika, didaktika), klausurní práce
(stylistika a gramatika vyučovacího jazyka) a ústní (vyučovací jazyk, dějiny školství, školní
hygiena, psychologie, pedagogika, didaktika, tělesná výchova).
Podmínkou pro odbornou zkoušku učitelské způsobilosti pro měšťanské školy byla již
zmíněná tříletá praxe a vysvědčení o způsobilosti pro školy obecné. Odborná způsobilost
učitelů a učitelek měšťanských škol se dělila do čtyř odborů – 1. čeština, dějepis, zeměpis, 2.
přírodopis, fyzika, chemie, 3. matematika, výtvarná výchova, rýsování, 4. čeština, němčina,
tělesná výchova. Tato zkouška byla pouze státní, složená opět z písemných domácích prací,
klausurní práce a ústní zkoušky. Absolvováním učitelské způsobilosti pro měšťanské školy
byl učitel oprávněn vyučovat i na nižších školách středních a odborných.
Po úspěšném složení zkoušek učitelské způsobilosti se z čekatelů stávali definitivní
učitelé. Definitivou získávali učitelé a učitelky nárok na penzi, pravidelné zvyšovaní platu a
pro sebe i svou rodinu domovské právo. Pokud ovšem získali definitivu s určením místa.
Pravomoc obsazovat všechny typy učitelů měla zemská školní rada, která při
jmenování přihlížela k názoru zřizovatele školy a okresní školní rady. Na obsazení
definitivních míst byly vypisovány konkurzy. Jednotlivé školní rady byly o volných
učitelských místech povinny informovat zemskou školní radu. Konkurzní doba byla
stanovena na šest týdnů a jednotlivá volná místa byla zveřejňována ve Věstníku vládním pro
školy obecné a měšťanské.
Na čas uvolněná učitelská místa, z důvodu nemoci, dovolené a vojenské služby,
obsazoval okresní školní výbor některého z definitivních učitelů jiné školy, ten se pak stával
učitelem zatímním. Nejčastěji se suplujícími učiteli ve městech stávali učitelé z jiných
místních škol. Na vesnicích suplovali městští učitelé. Pokud ovšem nebyl na městských
školách větší počet učitelů, ustanovila okresní školní rada učitele z jiného města. Oprávnění
k dočasnému přikázání učitele či učitelky na kteroukoli školu na tehdejší území
Československé republiky měl i ministr školství a národní osvěty.
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Například na Měšťanské škole chlapecké v Pelhřimově, kde nebyla definitivně
ustanovena ani jedna učitelka, se v průběhu první republiky vystřídalo dvacet učitelek
přikázaných jako zatímní.234
Nově ustanovení učitelé, zatímní i definitivní, museli povinně složit služební přísahu:
,,Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, že Československé republice budu vždy věren a
její vlády poslušen, že budu veškery státní zákony zachovávati, všechny své úřední povinnosti
podle platných zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědomitě a nestranně, úředního tajemství
neprozradím a ve všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu služby budu dbáti“. 235
Učitelé a učitelky tedy během své pedagogické činnosti vystřídali několik škol.
Například Marie Partlová - Braná, narozena 20. března 1900 v Písku,236 působila na osmi
školách. Po absolvování učitelského ústavu v Kladně, kde nabyla 5. června roku 1920
učitelské dospělosti,237 nastoupila jako zatímní učitelka - čekatelka na čtyřtřídní smíšenou
školu v Drhovli.238 Zkoušku učitelské způsobilosti pro školy obecné vykonala v Příbrami
v listopadu roku 1922. Jako zatímní učitelka nastoupila roku 1923 na dvoutřídní smíšenou
školu ve Vráži.239 Odtud odešla na trojtřídní smíšenou školu v Zalešanech,240 kde jako
definitivní učitelka působila do roku 1931 šest let.241 Poté vyučovala jeden rok na čtyřtřídní
smíšené škole v Pohoří.242 V letech 1932 - 1935 byla ustanovena jako zatímní učitelka na
Obecné chlapecké a dívčí škole v Milevsku.243 Do Pelhřimova byla ustanovena roku 1935
jako definitivní učitelka Obecné dívčí školy a vedlejší učitelka Odborné školy pro ženská
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povolání.244 Na pelhřimovských školách působila Marie Partlová - Braná do roku 1957, kdy
byla pensiována.245

10. 2. Povinnosti učitelského úřadu
Učitelské povolání bylo v období první republiky vážené. Učitelé a učitelky se museli
chovat podle jistých pravidel, která nebyla v rozporu se společenským chováním. Museli tedy
dodržovat jistá pravidla nejen ve škole, ale i mimo ni. Jaké chování se tedy od ideálního
učitele či učitelky vyžadovalo?
V první řadě byli pedagogičtí pracovníci povinni být věrni Československé republice,
pevně zachovávat její zákony a vychovávat svěřenou mládež v témže duchu. Měli se věnovat
svému úřadu a povolání s plnou silou a se vší horlivostí. Svědomitě plnit své povinnosti
spojené se svým služebním postavením. Měli stále myslet na prospěch školy a svěřených
žáků. Dále pak byli povinni při svém služebním jednání zachovat přísnou nestrannost a
nezištnost.246
Ve škole i na veřejnosti (by) se měli učitelé chovat důstojně, ukázněně a svým
chováním jít všem příkladem. Vyvarovat se všeho, co by mohlo zmenšit jejich úctu a důvěru.
Především učitelky musely být ve svém chování obezřetné. Jak jsem již uvedla, byly
učitelky, jakožto nezávislé ženy, pod přísným dohledem ,,nemoderně smýšlejících žen“.
Nesměly se chovat arogantně, nemravně a vyzývavě. Avšak za takové chování mohlo být
v tehdejší společnosti označeno cokoli. Ve styku s muži musely být velmi obezřetné.247
Pozornost neměly budit ani svým líčením a oblečením. Ačkoli jsem nikde nezaznamenala,
zda podléhala učitelská móda nějakým předpisům, učitelky se podle dobových fotografií
oblékaly skutečně nevýrazně, ale elegantně. Většinou byly starší učitelky oblečené do
tmavých šatů s dlouhými rukávy. Některé mladší učitelky měly sukni pod kolena a světlou
blůzu. Vlasy měly všechny sčesané dozadu.

244

Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kart. č. 1, Záležitosti
učitelů 1859 – 1948.
246
Sbírka zákonů a nařízení státu československého-Zákon č.104Sb z.a n., o úpravě platových a služebních
poměrů učitelstva obecných a občanských škol. [online]. [cit.12 .10.2012].
URL: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1928/054-1928.pdf.
247
LENDEROVÁ, Milena a kol. Žena v českých zemích od středověku do 20. století, s. 430.
245

65

Na školách byli učitelé povinni vyučovat svědomitě podle předepsané učebné osnovy
a plnit i jiné závazky, které vyplývali z jejich učitelského postavení. Zároveň měli dodržovat
přesně stanovené učebné a pracovní hodiny.248
Vedle svého učitelského povolání nemohli být učitelé zaměstnáni na místech, která se
příčila váženosti a důstojnosti jejich úřadu. Především nesměli podnikat. Bez předchozího
svolení příslušného úřadu, nemohli učitelé a učitelky provozovat soukromou školu či ústav,
podnik vypočtený na zisk, účastnit se jako zakládací člen akciové společnosti, soukromě
vyučovat žáky vlastní školy a přijímat podnájemníky do naturálních bytů.249
Učitelům byla také zakazována účast ve spolcích, které by jakýmkoli způsobem mohly
ohrozit jeho postavení a bránit mu k výkonu učitelské profese. Také nesměli být členy
politických zahraničních společností.
Pokud některý z učitelů a učitelek porušil svou stavovskou či úřední povinnost, byl
potrestán podle trestního zákona pořádkovými nebo disciplinárními tresty.250 Udělování trestů
pořádkových příslušelo, kromě disciplinární komise, okresnímu školnímu výboru. Obvinění
učitelé se za svůj čin mohli před uložením pořádkového trestu ústně či písemně ospravedlnit.
Pořádkový trest byl dvojího typu – výstraha a výtka a nezapisoval se do osobního výkazu
učitele.
Disciplinární tresty251 mohla ukládat pouze disciplinární komise dvojího typu:
Disciplinární komise první stolice (při zemských školních úřadech, při Ministerstvu školství a
národní osvěty) a Vrchní disciplinární komise při Ministerstvu školství a národní osvěty).
Podle závažnosti provinění mohla disciplinární komise udělit následující tresty - 1. důtka, 2.
vyloučení z dosažení nejblíže vyššího stupně služného, 3. vyloučení z postupu do vyšších
stupňů služného, 4. zmenšení služného, 5. přeložení na odpočinek se zmenšeným platem
odpočivným, 6. propuštění.252 Na rozdíl od prvního případu potrestání, měli v disciplinárním
řízení učitelé právo na obhájce.
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10.3. Platové podmínky
Zprávy o přípravách na protestní akce učitelů, kteří požadují vyšší plat, slýcháváme
poměrně často. Otázka platového ohodnocení učitelů bylo, je a jistě ještě dlouho bude
aktuální tématikou své doby. František Morkes o problematice učitelských platů hovoří jako o
evergreenu několika století.253
Odměňování učitelů je v oblasti školství velice zajímavou problematikou. Dle mého
názoru prošly učitelské platy v historickém vývoji jednou z největších změn, které se
učitelského úřadu týkají.
Původní odměňování učitelů nebylo příliš uspokojivé. Živili se z toho, co dostávali od
rodičů svých studentů a co si vykoledovali. Skutečnost, že učitel dostával nejrůznější dávky
v naturáliích, ještě neznamenala, že byly určeny pouze k jeho spotřebě. Velmi často to bývaly
dávky či poplatky, které měly především udržovat školu v provozu.254 Jednalo se například o
dřevo na topení, svíčky, peníze na nákup papíru, inkoustu, psacích brk atd. Pro svou obživu
učitelé vlastnili i menší políčka, drůbež a jiná hospodářská zvířata.
K důležité změně došlo roku 1785, kdy byla přijata tzv. kongrua. Ta nařizovala, aby
část platu dostávali učitelé přímo v penězích.
Ze svých příjmů museli učitelé vyplácet i své pomocníky, kteří vypomáhali při výuce
a v případě učitelovy nemoci převzali všechny jeho povinnosti. Běžné proto bylo, že
pomocníky byli často jejich synové a učitelské povolání přecházelo z otce na syna.255
Ekonomické důvody vedly k tomu, aby s vyučováním pomáhala učiteli i jeho manželka a
dcera.
Protože učitelé bývali obvykle dobrými hudebníky, snažili se své příjmy zvýšit hraním
na svatbách, pohřbech a v hospodách. Tento vedlejší přivýdělek jim byl v roce 1805
Politickým zřízením školským zakázán. Důvodem byla skutečnost, že při hospodském hraní
byli odměňováni také alkoholem. Z tohoto důvodu řada učitelů propadla alkoholismu a to
neprospívalo jejich autoritě.
Již několikrát zmiňovaný říšský zákon z roku 1869 přinesl změnu i v oblasti
odměňování učitelů. Ve svém 55 paragrafu stanovil, že učitel musí dostávat pouze peněžní
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plat a že i nejmenší plat, vyměřený učiteli, musí být takový, aby se učitel mohl věnovat pouze
svému povolání.
Výše platu učitelů na obecných školách závisela na velikosti obce, které byly
rozděleny do čtyř velikostních skupin. První skupinou byly obce s méně než 2000 obyvateli,
kde si učitelé vydělali 400 zlatých.256 Ve druhé skupině obcí s počtem obyvatel od 2000 do
10 000 byl plat stanoven na 600 zlatých.257 Celkem 720 zlatých náleželo učitelům v obcích,
kde bylo méně než 40 000 obyvatel.258 Největší plat, 960 zlatých, dostávali učitelé, kteří
vyučovali v obcích s více než 40 000 obyvateli.259 Zvláštní skupinou byli učitelé působící
v Praze, jejichž plat činil 1 200 zlatých.260
V případě měšťanských škol plat na velikosti obce nezávisel. Gymnaziální profesoři
byli odměňováni shodně se státními úředníky a jejich platy byly oproti učitelům nižších škol
podstatně vyšší. Významným opatřením bylo, že všechny učitelské platy se měly pravidelně
po každých pěti letech zvyšovat o 10 % a ředitelé i řídící učitelé dostávali ještě funkční
příplatky.
V této době se již na školách začínáme s učitelkami setkávat čím dál častěji. S jejich
nástupem do školství se objevily otázky, které se týkaly i jejich platového ohodnocení. Zprvu
učitelky dostávaly pouze 80 % platu mužů.261 Změny v odměňování školských pracovníků
přinesla novela z roku 1875. Jedním ze zásadních opatření této novely bylo, že se platy
učitelů a učitelek vyrovnaly. Tato skutečnost se ve své době stala velice pokrokovou.
V žádném jiném povolání se o srovnání výše platů neuvažovalo ani po teoretické stránce.
S tímto nařízením se vyvolalo mnoho diskuzí. Mají mít stejný plat jako jejich mužští
kolegové? A proč by vůbec měla mít nějaké právo na další zaopatření? Nezapomínejme, že
v této době ještě stále bylo za ekonomické zajištění ženy považováno manželství.
Mezi hlavní odpůrce finančního ohodnocení učitelek patřili učitelé. Ti nedokázali
pochopit, proč by svobodným a bezdětným ženám měl náležet stejný plat jako ženatému
učiteli, který s ním živil celou rodinu. Pravdou je, že po zavedení celibátu zůstávaly učitelky
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svobodné a bezdětné. Často se však staraly o své rodiče a sourozence. Jak již bylo zmíněno,
studium na učitelských ústavech bylo bezplatné. Proto se také nejčastěji učitelkami stávaly
dívky z nepříliš majetných rodin, u nichž se očekávalo, že rodině vrátí to, co vynaložila za její
studia.
Dalším argumentem odpůrců bylo to, že učitelky působí na městských školách, kde
jsou platy vyšší než na vesnicích. Svobodná učitelka ve městech si tak vydělala více než
vesnický učitel, který kromě sebe živil ještě manželku a svéděti. Většina učitelek skutečně
vyučovala ve městě. Bylo to však způsobeno tím, že dívčí školy, na kterých působily, nebyly
zřizovány na vesnicích, ale ve městech.
Vezmeme-li v potaz, že učitelky přispívaly na chod domácnosti rodiny, z níž
pocházely, platily náklady na své bydlení a vykonávaly stejnou práci jako muži, byl nárok na
stejné platy oprávněný a spravedlivý.
Za první republiky učitelské povolání nepatřilo k těm, která byla finančně podceněna a
podhodnocena.
Se vznikem Československé republiky začaly být od roku 1922 učitelům vypláceny
platy podle tabulkového zařazení. Rozhodovala jejich kvalifikace, služební stáří a velikost
obce, ve které působili. Učitelský plat skládal ze tří složek – služného, činovného a
výchovného.
Výše služného záležela na tom, v jakém stupni byli učitelé a učitelky zařazeni. O
jednotlivých stupních a výši služného vypovídají následující tabulky.
Tabulka č. 1262

Tabulka č. 2263

Literní učitelé

Učitelky ručních prací

1.

9 000

1.

9 000

2.

10 800

2.

10 800

3.

12 600

3.

12 600

4.

14 400

4.

14 400

5.

16 200

5.

16 200

6.

stupeň

18 000

Kč

6.

stupeň

18 000

7.

19 800

7.

19 500

8.

21 600

8.

21 000

9.

23 400

9.

22 500

10.

25 200

10.

24 000

11.

27 000

Kč
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Jak můžeme vidět, nástupní plat prvorepublikových školských pracovníků činil 9 000
Kč ročně. Do vyšších stupňů služného mohl učitel či učitelka vstoupit po tříleté služební
době. Porovnáme-li obě tabulky, zjistíme, že zatímco literární učitelé a učitelky mohli
postoupit až do jedenáctého stupně, učitelky ručních prací končili ve stupni desátém. Rozdílné
bylo i zvýšení platu. Až do šestého stupně se s každým dalším stupněm zvyšovala částka o
1 800 Kč ročně. Po dosažení tohoto stupně se učitelkám ručních prací zvyšovalo služné o
pouhých 1 500 Kč ročně.
Výše činovného záležela na velikosti obce, v níž učitel či učitelka působili. Stejně jako
v dobách monarchie, byly rozděleny obce i za první republiky do čtyř skupin. Následující
tabulka č. 3 znázorňuje výši činovného v jednotlivých skupinách.
Tabulka č. 3264
skupina

počet obyvatel

literní učitelé

A

> 40 000

4 800

B

10 000 - 40 000

4 080

C

2 000 - 10 000

3 360

D

< 2000

2 640

učitelky ručních prací
4 200

Kč

3 576
2 940

Kč

2 316

Pelhřimov patřil se svými necelými sedmi tisíci obyvateli do skupiny C. Literní učitelé
a učitelky ročně dostávali jako činovné 3 360 Kč, učitelky ručních prací 2 940 Kč. Stejně
jako u výše služného, je patrný rozdíl mezi učitelstvem literních předmětů a ručních prací.
Výchovné příslušelo učiteli či učitelce, která se starala o vlastní, nevlastní a
adoptované děti, které byly nezaopatřené a měly československé státní občanství. Za
neopatřené děti se v tomto případě považují děti, jejichž vlastní příjem nedosahoval výše
stanovené vládním nařízením. Výše výchovného záležela na počtu nezaopatřených dětí. Při
jednom nezaopatřeném dítěti výchovné činilo 1 800 Kč ročně, při více nezaopatřených dětech
3 004 Kč ročně.265
V případě učitelských čekatelů se plat skládal z tzv. adjuta (výpomocné služné) a
výchovného. Výše adjuta se lišila v první a druhé polovině čekatelské doby. Pohybovala se
v rozmezí 11 100 – 12 300 Kč ročně.266
Výše platů byla u učitelů různých typů škol odlišná. Maximální měsíční plat učitele
v předdůchodovém věku na obecné škole činil 2 700 Kč, na škole měšťanské 3 090 Kč.267
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V případě středoškolského profesora to bylo 3 900 Kč.268 Učitelské platy byly ještě
doprovázeny několika dalšími požitky, jakými byly například naturální byty ředitelů a řídících
učitelů, slevami na železnici, příspěvky na stěhování při přeložení atd.
Jakého platu dosahovaly pelhřimovské prvorepublikové učitelky, si ukážeme na dvou
příkladech – učitelky ručních prací Ludmily Odstrčilíkové a literární učitelky Marii
Růžičkové.
Jak již bylo zmíněno, učitelky ručních prací byly platově ohodnoceny méně, než
učitelky literních předmětů. Ludmila Odtrčilíková působila v období první republiky jako
učitelka ručních prací na dívčí obecné škole. Narodila se 15. července roku 1888 ve Volyni do
rodiny lékaře Josefa Odstrčilíka a jeho ženy Antonie.269 Obecnou a z části měšťanskou školu
navštěvovala v Litomyšli a vychodila ji v Třeboni.270
Ve svých čtrnácti letech nastoupila do přípravného ročníku městského učitelského
ústavu v Plzni, který roku 1907 zakončila zkouškou učitelské dospělosti. Po složení maturitní
zkoušky byla, jako zatimní učitelka - čekatelka, ustanovena na obecné škole dívčí a obecné
škole chlapecké v Pelhřimově. Učitelské způsobilosti pro školy obecné nabyla 22. května
1911271 v Plzni, na jejímž základě byla ustanovena jako definitivní učitelka smíšené školy
obecné v Nové Cerekvi. Zde působila do roku 1916. Poté byla trvale přeřazena na obecnou
dívčí školu v Pelhřimově. Jaký plat pobírala v těchto letech, se mi bohužel nepodařilo
v žádných materiálech zjistit.
Po vzniku Československé republiky byla Ludmila Odstrčilíková zařazena do pátého
stupně služného, který činil 16 200 Kč ročně.272 Jelikož zůstala svobodná a bezdětná,
nedostávala žádné výchovné. Ke služnému jí bylo ještě připočítáno činovné, které
v Pelhřimově pro učitelky ručních prací činilo 2 940 Kč ročně. Celková částka platu učitelky
ručních prací Ludmily Odstrčilíkové, činila 19 140 Kč ročně.273 Po každých třech letech
služby se zvýšila částka služného o 1 500 Kč ročně.
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Posledního, desátého stupně služného učitelek ručních prací dosáhla Ludmila roku
1935. V této době její celkový plat, až do roku 1938, kdy se dobrovolně vzdala služby, činil
26 940 Kč.274
Marie Růžičková, rozená Čechová se narodila dne 12. července 1891 v Pacově.275
Obecnou i měšťanskou školu navštěvovala v Počátkách. Roku 1906 nastoupila na učitelský
ústav v Kladně, kde o čtyři roky později složila zkoušku učitelské dospělosti. Jako učitelka –
čekatelka působila na obecných školách v Černovicích a Kamenici nad Lipou. Zkoušku
učitelské způsobilosti složila roku 1916 v Českých Budějovicích.276
Po zavedení platového tabulkového systému, byla zařazena do třetího stupně. Částka
jejího služného tedy činila 12 600 Kč. Od roku 1920 byla definitivně ustanovena na obecné
škole dívčí v Kameni nad Lipou. Jelikož měla Kamenice v tomto období méně než 2 000
obyvatel, odpovídala výše jejího činovného skupině D, tedy 2 640 Kč.277
Dne 27. října roku 1921 se provdala za Josefa Růžičku, s nímž měla dvě děti – syna
Miloslava (1922) a dceru Dagmar (1924).278 Ještě před narozením svého syna byla
ustanovena jako definitivní učitelka na obecné škole v Těmicích. Výše služného a činovného
zůstala stejná. Po narození syna přibylo do rodinného rozpočtu výchovné, činící 1 800 Kč
ročně.
Roku 1924 postoupila Marie Růžičková do čtvrtého stupně platového zařazení.279
Téhož roku se jí narodila dcera a výše výchovného stoupla na 3 004 Kč ročně. Sečteme-li
všechny finanční položky, vyjde nám, že Mariin plat činil celkem 20 044 Kč ročně.
Výše platu literární učitelky se zvýšila roku 1927. V tomto roce Marii náležel pátý
stupeň služného. Navíc byla definitivně jmenována učitelkou obecné školy chlapecké
v Pelhřimově, čímž se zvýšilo i její služné, které činilo 3 360 Kč ročně. Celkový plat Marie
Růžičkové činil 22 564 Kč ročně.280
V posledním roce trvání první republiky postoupila Marie Růžičková do osmého
stupně. Společně s činovným a výchovným její roční plat činil 27 964 Kč.281
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V době, kdy dělník vydělával 1 – 4 Kč za hodinu, obecní policista 2 000 Kč, finanční
strážce 4 800 Kč a lesní hajný 700 Kč, byl pak pouze nástupní plat učitele, činící 9 000 Kč
ročně, oproti některým povoláním ,,zlatý důl“.282
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11. Soukromý život
11. 1. Otázka celibátu
Tuto kapitolu jsem záměrně zařadila do rodinného života učitelek. Zvolila-li si totiž
dívka toto povolání, byla postavena před rozhodnutí, které pro ni jistě nebylo snadné.
Adeptky učitelství musely zvážit, zda dají přednost rodinnému životu či ekonomické
nezávislosti.
Tradičně je otázka celibátu spjata s mnišstvím a některými řeholemi. Málokdo však ví,
že nejen v naší zemi musely od počátku 20. století celibát dodržovat i učitelky, pokud chtěly
toto povolání vykonávat.
Nejdříve byl celibát učitelek stanoven paragrafem 21 zemského zákona (dále jen z. z.)
dne 6. listopadu roku 1901 ve Slezsku a nevztahoval se na učitelky ručních prací.283
V Čechách paragraf 51 z.z. ze dne 27. ledna 1903 stanovil, že provdání se učitelek má být
pokládáno za dobrovolné vzdání se služby.284 O rok později byl celibát paragrafem 14 z.z.
nařízen i učitelkám moravským.285 Avšak s tím rozdílem, že provdané učitelky měly dostat
odbytné. To nemělo přesahovat poslední roční služné.
Z výše uvedených řádků je patrné, že celibát učitelek nenařizovaly zákony říšské,
nýbrž ty zemské. Například na Slovensku nikdy zaveden nebyl.
Důvodů pro zavedení, námi dnes nepochopitelných, zákonů se uvádělo několik.
Nejčastějším z nich bylo dvojí sociální zabezpečení. Ještě na počátku 20. století bylo
manželství chápáno jako sociální zabezpečení ženy. Učitelkám tehdy příslušelo zvláštní
sociální zabezpečení a celibát měl bránit zneužívání této podpory. Dalším argumentem bylo,
že pedagogicky činná žena nemůže zvládnout povinnosti v domácnosti a ve škole, aniž by
jednu z nich nezanedbávala. Osobně mě však zaráží, že se nikdo nepozastavil nad tím, že
v této době existovalo mnoho obchodnic, živnostnic, rolnic, dělnic a jiných, které celibátu
nepodléhaly. A to i přesto, že byly provdané i zaměstnané.
Takřka ihned po vydání zákonů, týkajících se celibátu, se objevily protesty a snahy pro
jejich zrušení. Nejčastěji pochopitelně zněly hlasy samotných učitelek. Toto nařízení
považovaly za diskriminaci. Jistě se jim v hlavě honilo několik otázek-Mají rezignovat na
osobní rodinný život nebo opustit práci a založit rodinu?.
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Hned roku 1903 se poslanec Jindřich Houra286 zasazoval ve školní komisi českého
sněmu o zrušení celibátu učitelek.287 O deset let později byl podán stejný návrh poslanci
Jaroslavem Budínským288 a Kunešem Sonntágem. Po válce pak byly podány i četné petice
organizace, které se vyjadřovaly pro odstranění celibátu. Jmenujme například spolek
Pražských učitelek, Zemskou ústřední jednotu učitelek v Čechách, Jednotu učitelek
moravských, německé učitelky ve Slezsku, Volné sdružení učitelek v Praze.
Plný souhlas se zrušením celibátu vyslovilo i několik školských institucí - Zemská
školní rada v Praze, Moravský zemský výbor, Slezská zemská školní rada, Zemský správní
výbor v Praze, Český odbor zemské školní rady, Moravská zemská školní rada. Pro zachování
celibátu se vyslovilo 23 okresních školních rad (11 českých a 12 německých), pro jeho
zrušení 37 okresních školních rad (24 českých a 13 německých).289
Pro zrušení celibátu učitelek, stejně jako pro jeho zavedení, bylo uvedeno několik
důvodů. Jakými argumenty tedy odpůrci celibátu disponovali? V první řadě ho považovali za
přežilé a ve svobodné demokratické republice nemožné zařízení, které omezuje přirozená
práva člověka.290 I námitka, že by měla učitelka dvojí zabezpečení, byla bezpředmětná,
jelikož, jak tvrdili odpůrci, měli téměř všichni učitelé - muži vedlejší zaměstnání, protože
nemohli se svým platem uživit celou rodinu. Navíc přišla oblast školství zavedením celibátu o
řadu zkušených a kvalifikovaných učitelek. Odpůrci celibátu poukazovali i na země, které
celibát nejen že neschvalovaly, ale přímo zavrhovaly. Nejčastěji jmenovanými byla Velká
Británie, Francie, Belgie, Švýcarsko a Švédsko.
První oficiální návrh na zrušení celibátu učitelek iniciovala roku 1918 na zemské
konferenci učitelstva Františka Plamínková.291 Tento návrh podpořil 10. dubna roku 1919
v Národním shromáždění Alois Konečný.292 Dnem 24. července roku 1919 pak vyšel zákon č.
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455 Sb.z., který ve svých deseti paragrafech zrušil povinný celibát učitelek. 293 Tento zákon
byl klíčovým i v dalších otázkách. Poprvé bylo pomýšleno na jejich zaopatření při skončení či
přerušení povolání v důsledku sňatku či otěhotnění. Pokud učitelka zemřela, měli na finanční
zaopatření nárok pozůstalí, tedy děti a manžel.
Ačkoli se otázka celibátu pedagogicky činných žen právně vyřešila roku 1919,
v praktickém životě nedocházela svého naplnění nejrychleji. Jak jsem již zmiňovala
v kapitole o vstupu žen do učitelského povolání, bylo ještě ve dvacátých a třicátých letech
podáno několik návrhů, které by počet žen ve školství redukovaly.

11. 2. Manželství a mateřství pelhřimovských učitelek
V předchozí části o celibátu jsem psala o volbě, před kterou byla dívka postavena,
vybrala-li si učitelské povolání. Velmi mě překvapilo, že pelhřimovské učitelky se svého
učitelského povolání z důvodu sňatku nevzdávaly. Možná to bylo dáno tím, že provdání se
učitelky a vzdání se služby bylo v tehdy pětitisícovém Pelhřimově považováno za něco
skandálního. Anebo se učitelky se svou rolí, která je předurčovala ke staropanenství, smířily.
Navíc bylo během první světové války mnoho samotných žen – vdov a manželek vojínů,
takže učitelky nemusely pociťovat touhu po manželském životě.
V době trvání celibátu v českých zemích (1903 - 1919) jsem našla pouze jednu
z deseti učitelek, ustanovených definitivně, která se svého povolání z důvodu sňatku
vzdala.294 A to hned dvakrát.
Jednalo se o Marii Šourkovou, rozenou Zemanovou. Marie se narodila 8. listopadu
roku 1870 do rodiny pelhřimovského truhláře Karla Zemana a jeho ženy Marie, rozené
Malinové.295 Po vychození obecné a měšťanské dívčí škole v Pelhřimově odešla studovat do
Prahy. Po absolvování Výrobního spolku obdržela dne 12. června roku 1889 vysvědčení
učitelské způsobilosti k vyučování ženských ručních prací pro školy měšťanské.296 O pět
měsíců později nabyla vysvědčení způsobilosti k vyučování francouzského jazyka, též na
škole měšťanské.
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Výnosem okresní školní rady č.1139 byla od školního roku 1891/1892 ustanovena na
měšťanské škole dívčí v Pelhřimově jako učitelka jazyka francouzského. 297
Dne 5. listopadu roku 1895 se Marie provdala za naddozorce c. k. finanční stráže
Ludvíka Šourka z Kunštátu.298 V důsledku svatby se dobrovolně vzdala svého učitelského
povolání poprvé a odstěhovala se za svým manželem do Kunštátu.
O sedm let později, tedy roku 1902, se do školství vrátila. Avšak ne na dlouho. Jako
industriální učitelka na obecné škole ve Žďářkách Marie Šourková, kvůli zavedení celibátu
učitelek, opustila školství znovu.
Na konci roku 1903 její manžel Ludvík zemřel a Marie Šourková se, coby čerstvá
vdova vrátila zpět do rodného Pelhřimova. Zde byla od 1. dubna roku 1904 ustanovena, opět
na dívčí ,,měšťance“, jako učitelka francouzského jazyka, zároveň vykonávala funkci zatímní
industriální učitelky na dívčí škole obecné.299 Definitivně ji toto místo bylo uděleno
vynesením c.k. zemské školní rady č. 16906 dne 19. března roku 1916.300
V důsledku dlouhodobých problémů se srdcem ji od května roku 1918 byla přidělena
dovolená na zotavenou. Do školy se již nevrátila. Téhož roku, 14. července,301 Marie
Šourková zemřela.
Na příkladu Marie Šourkové můžeme vidět, že v důsledku zemského zákona z ledna
roku 1903 se musely svého místa vzdát i učitelky, provdané před zavedením celibátu. Pokud
ovšem ovdověly, mohly se do svého povolání vrátit. Z důvodu finančního zabezpečení tak i
často činily.
Dalším překvapením pro mě bylo zjištění, že ani po zrušení celibátu se zpočátku
mnoho učitelek neprovdalo. Jako první pelhřimovská učitelka vstoupila do svazku
manželského Marie Fialová, narozená 21. června roku 1888 v Pelhřimově.302 Dcera
pelhřimovského krejčovského mistra Jana Fialy se 25. listopadu roku 1922 provdala za
ovdovělého poštovního kontrolora Jana Moravu, staršího o čtrnáct let. 303
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Druhou provdanou učitelkou se na pelhřimovských školách stala Růžena Kozlíková,
dcera řídícího učitele v Letenách. Ve svých dvaceti čtyřech letech si 15. září roku 1923304
vzala majitele hospodářství Arnošta Justitze, narozeného 1. února roku 1875 v Pelhřimově.305
V Týdeníku z Českomoravské Vysočiny vyšel 20. listopadu roku 1926 článek o
přehledu školství a učitelské práci v pelhřimovském okrese. Mimo jiné je zde uvedeno, že na
Pelhřimovsku působilo celkem 234 učitelů (147 mužů) a učitelek (87 žen) obecných a
měšťanských škol. Z tohoto počtu bylo svobodných učitelů 47, učitelek 78. Do manželského
svazku vstoupilo, do října roku 1926, 100 učitelů a 9 učitelek.306
Z těchto údajů vyplývá, že z celkového počtu pedagogicky činných mužů a žen, na
tehdejším pelhřimovském okrese, vstoupily do manželství více jak dvě třetiny mužů.
Sňatečnost u učitelů byla tedy šestkrát vyšší než u učitelek, kterých do manželství vstoupila
jedna desetina.
Z celkem devíti provdaných učitelek působilo přímo na pelhřimovských školách osm
– Otýlie Brousilová (roz. Karlovská), Marie Žaloudková (roz. Brožová), Milada Hošková
(roz. Prokopová), Růžena Justitzová (roz. Kozlíková), Marie Moravová (roz. Fialová), Marie
Vydrová (roz. Nováková), Marie Vítková (roz. Turková) a Anna Hrabětová (roz. Doležalová).
Všechny učitelky, až na poslední jmenovanou, která učila na škole měšťanské, působily na
školách obecných. 307
Do manželského svazku začaly pelhřimovské učitelky škol obecných a měšťanských
vstupovat zejména ve druhé polovině let třicátých. K roku 1938 bylo z celkem dvaceti
učitelek provdaných čtrnáct, tedy téměř tři čtvrtiny. Až na čtyři výjimky učily na obecné a
měšťanské škole dívčí.308
V oblasti středního školství byla situace sňatečnosti učitelek odlišná. Z celkového
počtu dvaceti čtyř učitelek, které se na Československém státním reálném gymnáziu v letech
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1920 - 1938 vystřídalo, bylo provdaných pouze pět – Marie Vlasáková (roz. Kruttáková),
marie Krejčová (roz. Křečková), Františka Lásková (roz. Ozarčuková), Ing. Pírková (roz.
Srpová) a Jaroslava Šustová (roz. Machandrová).309
Jaký manžel byl pro učitelku vhodný? Touto otázkou se zabývaly i ženské časopisy na
konci 19. století. Roku 1900 se vhodným výběrem partnera zabýval časopis Ženský svět. Ten
zavrhoval coby manžela úředníky kvůli jejich častému stěhování. Stejně tak obchodníky a
řemeslníky, kteří potřebovali ženu, aby jim se živností pomohla, na což učitelky čas
neměly.310 Za jediného vhodného partnera byl považován učitel. Ten se také stával životním
druhem učitelky, i těch pelhřimovských, neběžněji.311
Nejčastěji se pelhřimovské učitelky vdávaly ve věku 22 - 28 let. Jejich partneři byli
v průměru o pět let starší. Nejstarší nevěstou se stala Marie Hrušková, která ve svých třiceti
osmi letech dne 28. června roku 1927 řekla,,ano“ o čtyři roky mladšímu Bohumíru
Formanovi, kontroloru pivovaru v Humpolci.312 Největší věkový rozdíl manželů činil
devatenáct let. Stalo se tak v případě Jany Vášové, narozené 24. října roku 1904 v Červené
Řečici.313 Podle informací, které se mi podařilo zjistit, to vypadá, že během svých studií na
Učitelském ústavu v Kutné Hoře se Jana zamilovala do svého učitele Františka Voráčka,
kterého si také dne 13. února roku 1927 vzala.314
V prvním roce trvání nově vzniklé republiky byl 22. května 1919 vydán zákon č.
320/1919 Sb., který je znám jako ,,manželský zákon“ či ,,manželská novela“. Na základě
tohoto zákona se snoubenci mohli rozhodnout, zda si zvolí sňatek církevní či civilní. Oba
způsoby uzavření manželství si od této chvíle byly rovnocenné. Z mého zjištění vyplývá, že
pelhřimovské učitelky dávaly přednost sňatkům civilním.
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Na učitelku v roli manželky ve svých pamětech, sepsaných po propuštění
z koncentračního tábora, vzpomíná pelhřimovský učitel Karel Hrabě.315 Opis těchto pamětí je
uchován v archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov.316
Karel Hrabě se oženil 20. srpna roku 1926317 s odbornou učitelkou Annou Justinou
Doležalovou, narozenou 7. října roku 1902.318 Svou ženu charakterizuje jako obětavou,
optimistickou, statečnou a milující. Přestože Hrabě na svou ženu Annu vzpomíná v dobovém
kontextu druhé světové války, je vidět, že jejich manželství bylo pevné a šťastné.
Jistě stojí za to ocitovat z pamětí Karla Hraběte zmínku o své ženě. ,,Byla mou tichou,
obětavou a mlčenlivou spolupracovnicí. U nás se konaly schůzky vedoucích okresů, dovedla
je krýt a hlídat. Po mém zatčení byla několikrát vyslýchána gestapem, zahladila všechny stopy
a všechen ilegální materiál-knihy a brožury. Nebála se jezdit na gestapo i do budovy
krajského soudu v době Heydrichiády. Psala mi motáky a dle mých motáků zahlazovala stopy
vyšetřujícím. Sdělovala ohroženým naše výpovědi. Opatřovala pro nás potraviny a my živili
celou řadu vězňů. Ať jsme byli, kde byli, vždycky jsme měli tajné spojení. Jednou se za mnou
vypravila až do Terezína. Svůj nezdolný optimismus přenesla na mou matku a posilovala své
okolí nadějí na vítězství. Byla ve stálém styku s ilegální skupinou v Pelhřimově a národního
výboru i po mém zatčení a styky s rodinami zatčených udržovala až do našeho návratu.“319
Z výše uvedeného úryvku vyplývá, že Anna Hrabětová byla milující manželkou, která
pro lásku ke svému muži byla ochotna obětovat i svůj vlastní život.
Téměř všechny učitelky se po sňatku staly nejen manželkami, ale také matkami. Počet
dětí se nejčastěji pohyboval v rozmezí dvou až tří. Zajímalo mne, zda se některá
z pelhřimovských učitelek stala ,,svobodnou matkou“. Snažila jsem se tedy projít všechny
dostupné materiály, které by mi tuto otázku zodpověděly. Avšak marně. Podle zjištěných
údajů se zdá, že žádný z potomků učitelek se nenarodil jako mimomanželský.
Podle mých výpočtů otěhotněla většina učitelek pár měsíců po svatbě.320 Zřídkakdy se
matkami staly až po pěti letech manželství.321 Prvního potomka na svět nejčastěji přivedly ve
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věku 23 – 28 let. Málokdy se prvorodičkou stala učitelka po dosažení třicátého věku.322
Druhé, popřípadě další děti se většinou narodily během dvou let po předchozím porodu.323
S mateřstvím učitelek souvisela také jejich mateřská dovolená. Tu řešil zákon č. 455
Sb. ze dne 24. července 1919.324 Na mateřskou dovolenou mohly podle tohoto zákona
nastupovat po svolení nadřízených úřadů, tedy okresním či městským školním výborem. Na
mateřskou dovolenou učitelky nastupovaly šest týdnů před porodem. Šest týdnů po porodu již
učitelky měly nastoupit do práce. Celková doba mateřské dovolené tedy činila tři měsíce.
Tříměsíční mateřská dovolená byla považována za úplnou placenou dovolenou. Pokud se
učitelka po ukončení ,,šestinedělí“ nevrátila do školy, stávala se její dovolená neplacená.325
Zjistila jsem, že délka mateřské dovolené pelhřimovských učitelek se odvíjela na
základě dvou kritérií - povolání manžela a bydliště prarodičů či jiných příbuzných. 326 Pokud
byl manžel lékař či učitel, zůstávaly učitelky na mateřské dovolené déle. Manželky
živnostníků, policistů a dalších méně placených zaměstnanců se vracely do škol po řádné
tříměsíční mateřské dovolené. Často se po ,,šestinedělí“ vracely pracovat i učitelky, které
pocházely z Pelhřimova či blízkého okolí. Je tedy pravděpodobné, že děti dávaly na hlídání
své matce, popřípadě sourozencům. Děti od tří let pak mohly učitelky dávat do městské
opatrovny.327 Vše tedy záviselo na ekonomické situaci rodiny a možnosti hlídání dětí.
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Zrušení celibátu bylo pro učitelky velmi důležitou změnou, možná nejdůležitější
během celého trvání první republiky. Ženy, které původně byly celibátem odsouzené ke
staropanenství, se mohly stát manželkami a matkami. Od této chvíle tak dokazovaly, že i
zaměstnaná žena zvládala své povinnosti v zaměstnání, v domácnosti a ve výchově svých
dětí.

11. 3. Bytová otázka
Tato kapitola by měla nastínit bytovou otázku učitelek, působících na pelhřimovských
školách. Málokdy školy nabízely s místem i bydlení, a pokud ano, byly školní byty dávány
k dispozici řídícím učitelům nebo školníkům. Možnost bydlení učitelek proto byla omezená a
ovlivňovalo ji několik faktorů. Zjistila jsem, že nejvíce záleželo na tom, zda byla učitelka
svobodná či provdaná, místní či přespolní a samozřejmě i na jejích platových podmínkách.
Podnájem nejčastěji využívaly přespolní svobodné učitelky. V pronajatých bytech
nebo pokojích žily většinou s jednou a více kolegyněmi. V Pelhřimově nabízeli učitelkám
podnájem hlavně majitelé domů umístěných v blízkosti náměstí. Například v domě Karla
Studeného, č.p. 48, bydlela gymnaziální profesorka Marie Hesslerová.328 Industriální učitelka
obecné školy dívčí, Marie Tomášková, obývala společně se svou kolegyní Miladou Hoškovou
byt v domě obchodníka Františka Prokše.329
S rodiči, sourozenci, popřípadě jinými příbuznými bydlely učitelky, které přímo
z Pelhřimova pocházely. V svého bratra Jana Fialy, pelhřimovského krejčího, bydlela v domě
č.p. 47 odborná učitelka dívčí ,,měšťanky“ Marie Fialová. A pokud rodiče vlastnili celý dům,
či velký byt, zůstávaly s nimi i po provdání se.
Bydlení vdaných učitelek ve většině případů záleželo na profesi jejího manžela. Jak již
bylo uvedeno, nejčastěji učitelky uzavíraly sňatek s úředníky a učiteli. Pro tyto manželské
páry byly v Pelhřimově k dispozici tzv. městské byty. Tyto nájemné domy byly vystaveny
podle plánů Jana Kotrnocha v Lipové ulici a Třídě legií roku 1922.330 Kolik v těchto bytech
činil nájem, se mi bohužel zjistit nepodařilo.
Ve vlastním domě bydlely i manželky živnostníků a obchodníků. Pelhřimovským
živnostníkům a obchodníkům patřilo mnoho domů, ve kterých provozovali své dílny a
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obchody. Manželé Josef a Marie Vovsovi vlastnili dům č.p. 128 na Svatovítském náměstí.331
Marie Vovsová působila na chlapecké obecné škole. Její manžel byl tkadlec, městský radní za
stranu lidovou a referent správy místního hřbitova. Ti, co si rodinu Vovsových pamatují,
uvádějí, že v jejich domě byl v největší místnosti stav, u kterého pan Voves seděl a neúnavně
tkal.332 Na přání hospodyněk vyráběl koberce a koberečky z nepotřebných zbytků látky.
Několik domů vlastnily i samotné svobodné učitelky, které je zdědily, koupily nebo si
je nechaly postavit. Po svých rodičích zdědila dům na Karlově náměstí slečna Marie Tichá,
pěstounka městské opatrovny (později mateřské školy). V tomto domě žila až do května roku
193, kdy zemřela.333
Učitelka obecné školy chlapecké, slečna Marie Marková, patřila do skupiny učitelek,
které si koupi domu mohly dovolit. Roku 1928 činil celkový plat Marie Markové 24 960 Kč
ročně.334 Z tohoto ročního příjmu jistě nebylo problémem naspořit si na menší dům. Zvláště
v případě svobodné a bezdětné učitelky, jakou byla Marie Marková. Nemovitost na
Svatovítském náměstí Marková zakoupila zřejmě na přelomu dvacátých a třicátých let. Údaje
o cenách pelhřimovských nemovitostí jsem bohužel v žádných pramenech nenašla. Část domu
měl pronajatou pan Miloslav Nedvěd, holič u pana Fialky v Palackého ulici. Po Fialkově
smrti Holičství Nedvěd převzal. Podle tehdejších pelhřimovských ,,drben“ udržovala
Marková se svým nájemníkem románek.335
Jedinou svobodnou učitelkou, která si v Pelhřimově nechala dům postavit, byla
ředitelka dívčích škol Marie Jelínková. Roku 1912 zadala, tehdy ještě jako odborná učitelka,
stavbu místnímu staviteli Janu Kotrnochovi. Tomu se během dvou let podařilo ve Strachovské
ulici vystavět krásnou vilku, která se nachází v bezprostředním sousedství Drechselovy vily336
od Pavla Janáka. Architekt Kotrnoch se u vily slečny Jelínkové nechal inspirovat mnoha
secesními prvky. Podle Petra Kratochvíla působí celkový dojem domu neokázale a střídmě.337
Vnitřní uspořádání vily zůstalo v podstatě nezměněné. Centrum přízemí domu tvoří
prostorná předsíň, kolem níž jsou rozloženy 3 pokoje s okny do ulice, jídelna propojená přes
verandu se zahradou a kuchyň s pokojem pro hosty.338 Dřevěné schodiště vedlo do dvou
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Špronglův adresář Pelhřimovska a Pacovska, s. 104.
Rozhovor s paní Mgr. Lenkou Pazderkovou, 15.1.2013, Pelhřimov.
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Státní okresní archiv Pelhřimov. Fond Dívčí škola Pelhřimov. Kniha č. 3.
334
Státní okresní archiv Pelhřimov, Fond Okresní školní výbor, kart. č. 59 – 65, i. č. 116.
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Rozhovor s paní Mgr. Lenkou Pazderkovou, 15.1.2013, Pelhřimov.
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Drechselova vila čp. 331 je významnou kubistickou stavbou v celoevropském kontextu. Podle projektu
architekta Janáka ji v letech 1912-13 vystavěl Karel Postránecký. Byla postavena pro Jana Drechsela,
tehdejšího pelhřimovského okresního hejtmana a císařského radu. Dnes slouží vila jako firemní sídlo.
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SEDLÁK, Jan a kolektiv. Slavné vily kraje Vysočina. Praha: FOIBOS, 2000, s. 69.
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pokojů v podkroví, kde nechala Jelínková roku 1932 přistavět další místnosti. Ve svém domě
bydlela ředitelka Marie Jelínková s několika nájemnicemi, kterými byly nejčastěji její
kolegyně. V současné době je vila sídlem projektové firmy.
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12. Mimoškolní aktivity pelhřimovských učitelek
Stejně jako v dnešní době, nekončila ani za první republiky pracovní doba učitelů a
učitelek ,,odzvoněním“ poslední vyučovací hodiny. Prvořadým úkolem pedagogů bylo a stále
by mělo být svědomité plnění svých povinností, spojených s tímto povoláním. Velkou část
volného času učitelek tedy tvořila tzv. učitelská příprava, což obnášelo opravování
písemných, domácích a ručních prací, příprava školních akcí a dohled nad svými žáky a
žákyněmi i mimo školu.
Jak jsem se již zmínila, učitelské povolání bylo v prvorepublikové společnosti velmi
vážené. Ve škole i mimo ni se učitelé i učitelky museli chovat tak, aby svým jednáním
neznevážili úctu a důvěru tohoto úřadu. Proto i svůj volný čas trávili způsobem, kterým šli
veřejnosti příkladem.
Několik učitelek bylo literárně činných. Avšak jak uvádí Milena Lenderová, většina
těch, které se pokusily o krásné písemnictví, upadla v zapomnění.339 I učitelky v Pelhřimově
se pokoušely o písemnictví. Nejvíce z nich se prosadila Marie Pernicová. O samotném životě
Marie Pernicové nevíme. I mně se podařilo zjistit pouze několik informací. Narodila se dne
29. července roku 1884 do rodiny učitele pelhřimovské dívčí obecné školy Ludvíka Stejskala
a jeho ženy Josefy, rozené Baštové.340 Po vystudování učitelského ústavu v Praze se stala
roku 1906 definitivní učitelkou na obecné škole dívčí v Pelhřimově.341 Ještě před první
světovou válkou ze školy odešla, aby se mohla naplno věnovat literatuře. Mezi její známější
díla patří drama O život,342 soubor lyrických básní Hodina posvěcení,343 dětská veselohra
Ospaleček,344 groteska pro mládež Neposlušní rodiče.345 Marie Pernicová byla manželkou
Martina

Pernici,

učitele,

publicisty,

spisovatele

a

tajemníka

Tiskové

kanceláře

československé.346 Ve svých 57 letech zemřel roku 1937 v tatranském sanatoriu.347 Marie
Pernicová zemřela dne 23. ledna 1955 v Pelhřimově.
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Za první republiky se mnoho žen, především učitelek, začalo angažovat v rámci
politiky. Velmi mě překvapilo, že ani jedna pelhřimovská učitelka se v této oblasti neobjevila,
přestože se alespoň na kandidátky stran pelhřimovské ženy dostaly.
V rámci mimoškolních aktivit se učitelky nejvíce angažovaly ve spolcích,
vzdělávacích jednotkách a v charitativních organizacích. Největší počet členek – učitelek
měly pochopitelně organizace učitelské, dále pak ryze ženské, divadelní, pěvecké a
tělovýchovné. V ostatních spolcích nebylo zastoupení učitelek tak početné.
Pelhřimovské učitelky trávily svůj volný čas především ve spolcích. Na spolkový život
byl Pelhřimov ve dvacátých a třicátých letech bohatý. Z celkového počtu padesáti osmi
spolků, patřilo učitelkám členství v sedmnácti z nich.348 Mezi spolky, kde se pelhřimovské
učitelky vyskytovaly nejvíce, byly: Zpěvácký spolek Záboj, Jednota divadelních ochotníků
Rieger a Tělocvičná Jednota Sokol. Činnost těchto spolků a členství učitelek v nich je
představeno v následujících podkapitolách.

12. 1. Zpěvácký spolek Záboj
Záboj byl prvním a skutečně národním spolkem, který v Pelhřimově vznikl. Oficiálně
svou činnost započal dne 22. června 1862.349 U zrodu Záboje stáli přední muži a vlastenci
města. Své jméno dostal

po podle hrdiny jedné z písní

z údajného Rukopisu

královédvorského.350 Stejně jako pro ostatní zpěvácké spolky byl vzorem pro Záboj pražský
spolek Hlahol,

351

od kterého pelhřimovští převzali své heslo ,,Zpěvem k srdci – srdcem

k vlasti“.

348

Mezi tyto spolky patřily: Československý Červený kříž, Intimní scéna Tyl, Jednota divadelních ochotníků
Rieger, Jednota proletářské tělovýchovy, Jednota učitelstva okresu pelhřimovského, Krajinský spolek učitelů
měšťanských škol, Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské, Místní odbor Ústřední Matice Školské, Musejní
spolek, Národní jednota katolická, Odbor Klubu československých turistů, Okresní osvětový sbor, Okresní péče
o mládež, Spolek pro zakládání a krášlení města Pelhřimova, Tělocvičná jednota Sokol, Zpěvácký spolek Záboj,
Ženský spolek Libuše.
349
Památník zpěváckého spolku ,,Záboj“ v Pelhřimově 1862-1937. Pelhřimov: knihtiskárna Emila Šprongla,
1937. s. 7.
350
Na počátku 9. století do Čech vpadli, pod vedením Luděka, Frankové, kteří si je chtěli podmanit a zavést
křesťanství namísto jejich slovanských bohů. V čele Čechů prý vítězně bojoval i pěvec Záboj. Svým zpěvěm a
hrou na ,,varyto“ (pravděpodobně neexistující staročeský strunný hudební nástroj) povzbuzoval ostatní k boji.
351
Spolek Hlahol byl založen roku 1861 jako mužský pěvecký sbor, ženský sbor vznikl na konci 70. let. Za
zakladatele spolku je považován Jan Ludvík Lukes.

86

Do původně mužského sboru začaly být od roku 1882 začleňovány také ženy. 352 Mezi
první členky Záboje patřily manželky předních mužů a učitelky. Přijetí žen do sboru umožnilo
rozšíření repertoáru, například o operu.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se Záboj těšil veliké oblibě. Počet členů
vzrostl na padesát mužů a třicet tři žen, z čehož pelhřimovské učitelky tvořily jednu třetinu.353
V předválečných letech se začaly objevovat finanční potíže, podpora města a sponzorů
slábla. Záboj tedy pořádal akce ve spolupráci s ostatními pelhřimovskými spolky, jakými byly
například dámský spolek Libuše a Jednota divadelních ochotníků Rieger. Za války muselo
mnoho zpěváků odejít na frontu a zbylí členové se nechtěli angažovat na akcích podporujících
monarchii.
Po válce v Záboji přetrvávaly existenční starosti a v nově vzniklém státě se naskýtalo
mnoho jiných možností angažovat se politicky i kulturně. V období první republiky se činnost
sboru nejčastěji rozvíjela v souvislosti s oslavami různých výročí, například oslava narozenin
Vítězslava Nováka,354 70. výročí Záboje, 40. výročí ochotnického divadelního spolku Rieger.
V polovině třicátých let měl Záboj 160 členů, 30 v mužském sboru, 38 v ženském, 39
v hudebním odboru a 53 přispívajících.355 Ženský sbor z poloviny tvořily učitelky působící na
pelhřimovských školách. V letech 1918 – 1938 se ve zpěváckém spolku Záboji vystřídalo
celkem 238 členů, 175 mužů a 63 žen.356 Členkami Záboje se v tomto období stalo 21
učitelek, kterých byla z celkového počtu 63 žen jedna třetina.
Dlouholetými zpěvačkami Záboje byly například gymnaziální profesorka Marie
Babelová, ředitelka dívčích škol Marie Jelínková, učitelka na obecné dívčí škole Milada
Hošková - Prokopová, učitelka obecné školy chlapecké Anna Hocká a několik dalších.
Mezi jedny z nejvýraznějších zpěvaček Záboje patřila ve dvacátých a třicátých letech
Vladislava Beránková, definitivní učitelka měšťanské školy dívčí a manželka okresního
školního inspektora Františka Beránka. Svým sopránovým a zvučným hlasem byla ozdobou
sboru.357 Nejvíce Vladislava Beránková zazářila při oslavě 75. výročí vzniku Záboje. Dne 17.
dubna 1937 byla při této příležitosti v pelhřimovském Národním domě uvedena Svatební

352

Památník zpěváckého spolku ,,Záboj“ v Pelhřimově 1862-1937. Pelhřimov: knihtiskárna Emila Šprongla,
1937. s. 11.
353
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košile od Antonína Dvořáka,358 kantáta pro sóla, sbor a orchestr na slova balady Karla
Jaromíra Erbena.359

12. 2. Jednota divadelních ochotníků Rieger
Období první republiky bylo pro rozvoj kultury velmi příznivé. Oblíbenou zábavou
byla návštěva biografu a divadla – jak profesionálního, tak ochotnického. A právě
divadelnictví ochotnického rázu se stalo další mimoškolní činností, které se pelhřimovské
prvorepublikové učitelky věnovaly nejčastěji.
V Pelhřimově se divadelní nadšenci sdružovali v Jednotě divadelních ochotníků, která
roku 1905 přijala jméno Rieger.360 Spolek byl oficiálně založen dne 1. prosince 1894
v hostinci ,, U Povolných“.361 Navázal na předchozí bohatou ochotnickou činnost, jejíž
kořeny na Pelhřimovsku sahají až do 18. století.362
Po vzniku

,,Riegeru“ se začalo hrát s velkým nadšením. Divadelní hry střídala

zábavná vystoupení na šibřinkách, mikulášských a silvestrovských zábavách. Představení
bývala hrána v sálech hostinců, a to až do března roku 1897, kdy byl slavnostně otevřen
Národní dům.363 Činnost spolku umlkla během první světové války. Několik herců odešlo na
frontu a z Národního domu byl vytvořen lazaret.
K oživení divadla došlo po vzniku Československé republiky. Vrcholem byly v tomto
období hry od Henrika Ibsena364 (Hedda Gablerová, Přízraky, Nora), Jiřího Mahena365 (Nebe,
peklo, ráj) a Josefa Kajetána Tyla366 (Pražský flamendr). 367
358

Antonín Dvořák (1841, Nelahozeves – 1904, Praha) byl jedním z nejvýznamnějších českých skladatelů. Mezi
jeho nejznámější díla patří opery Čert a Káča, Jakobín a Rusalka, symfonie Slovanské tance a Svatá Ludmila.
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překladatelem, sběratelem českých lidových písní a pohádek. Nejznámějším dílem je Kytice z pověstí
národních (1853).
360
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monopolu v roce 1707. Při velkém požáru roku 1766 solnice vyhořela. Po požáru budova sloužila jako sýpka,
později jako sedlářská dílna a úschovna městského pohřebního vozu. Na přestavbu bývalé solnice chyběly
finanční prostředky. Až ve druhé polovině 19. století, kdy se rozvíjel spolkový život, se pelhřimovští nechali
inspirovat dokončenou stavbou Národního divadla v Praze a rozhodli se solnici přestavět na Národní dům.
Přestavbu v letech 1895-96 provedl místní stavitel Stanislav Rokos jako polodlouhou jednopatrovou budovu
v neoklasicistním stylu.
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Henrik Ibsen (1828, Skien – 1906, Oslo) byl norským dramatikem a básníkem. Mezi jeho největší díla patří
napřiklad ,,Přízraky“ (1881), ,,Nepřítel lidu“ (1882), ,,Heda Gablerová“ (1890) a další.
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Tento spolek byl jediným smíšeným, kde byly od samého počátku členkami i ženy. A
to již na ustavující schůzi. Společně s patnácti muži odsouhlasilo vznik ochotnické organizace
deset žen, z nichž byly dvě – Sylva Hazuková a Anna Schösserová - učitelkami dívčích
škol.368
Celkem se v období první republiky vystřídalo v pelhřimovském ,,Riegru“ 243 členů,
165 mužů a 78 žen.369 Učitelek se na jevišti pelhřimovského Národního domu objevilo
v tomto období dvacet.370 Velmi zajímavé je, že zatímco v ostatních spolcích se jako členky
objevovaly učitelky různého věku, v Jednotě divadelních ochotníků Rieger působily, až na
výjimky, učitelky nejvýše čtyřicetileté. Možná to bylo dáno tím, že v jistém věku již bylo
vystupování učitelek na divadelních prknech bráno jako něco nedůstojného. Něco, co by
znevažovalo jejich postavení. Zvlášť na malém městě.
Mezi největší herecké hvězdy pelhřimovského ochotnického divadla v období první
republiky patřila Karla Jůzlová. Narodila se dne 27. května 1888 do rodiny pelhřimovského
hostinského Karla Jůzla.371 Přestože byla Karla povoláním dámská krejčová, vyučovala od
roku 1910 šití na Živnostenské škole pokračovací, později i na Odborné škole rodinné.372
Můžeme ji tedy také pokládat za jednu z pelhřimovských učitelek.
Karla Jůzlová se nikdy nevdala a celý svůj život, kromě šití šatů a výchově dívek,
zasvětila své velké vášni – ochotnickému divadlu. K ,,Riegru“ se přidala ve svých devatenácti
letech roku 1907. Díky svému talentu dostala pouhý rok po vstupu do spolku hlavní roli ve
hře Maryša od bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových.373 Od této chvíle nebyla hra, kde by
Karla neztvárnila jednu z hlavních ženských postav.
365

Jiří Mahen (1882, Čáslav – 1939, Brno) , vlastním jménem Antonín Vančura, byl českým básníkem,
novinářem, dramaturgem, knihovníkem, režisérem a divadelním kritikem. Nejznámější díla jsou ,,Kamarádi
svobody“ (1909), ,,Ulička odvahy“ (1917), ,,Nebe, peklo, ráj“ (1919).
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hře ,,Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka.
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míst 1921 – 1938.
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Alois Mrštík (1861, Jimramov – 1925, Brno) byl prozaikem, dramatikem a autorem venkovské prózy. Jeho
mladší bratr Vilém (1863, Jimramov – 1912, Diváky) je znám jako spisovatel, dramatik, překladatel a literární
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Karla Jůzlová se pelhřimovskému obecenstvu představila ve více než dvaceti hlavních
rolích. Za její největší herecký úspěch je považována postava paní Alvingové, kterou ztvárnila
v již zmiňovaném rodinném dramatu Přízraky od Henrika Ibsena. Tuto hru sehrál
pelhřimovský ochotnický soubor roku 1921. Jak popisuje tehdejší režisér Antonín Matějka, 374
byla tato hra díky svému pochmurnému prostředí a povahovou složitostí postav zkouškou
herecké dovednosti a Karla Jůzlová ve své postavě excelovala.375
Roku 1937 vystoupila Karla Jůzlová na jeviště ve hře Bílá nemoc od Karla Čapka376
naposledy. Od divadla ale neodešla. Stala se čestnou členkou Riegra a stále šila pro ostatní
herce a herečky kostýmy. Zemřela dne 17. ledna 1952.377

12. 3. Tělocvičná Jednota Sokol
Ještě ve dvacátých a třicátých letech sport nebyl zdaleka tak významnou součástí
společenského dění, jako je tomu dnes. V této době byla mnohem více rozšířena tělesná
výchova soustředěná do různých tělocvičných spolků. Nejpočetnějším a nejslavnějším
spolkem tohoto druhu byl Sokol, který již roku 1862 založili Miroslav Tyrš378 a Jindřich
Fugner.379 Kromě tělesné zdatnosti tato organizace usilovala o vzdělávání svých členů a jejich
mravní i estetickou výchovu.
V Pelhřimově vnikl Sokol roku 1886.380 Z nepatrných počátků se stal jedním
z nejpřednějších prvorepublikových pelhřimovských spolků. Jejich zábavné programy, jakými
byly plesy, merendy, šibřinky a koncerty, byly v Pelhřimově nejnavštěvovanějšími akcemi.
Podle své činnosti byla jednota rozdělena do několika odborů – pořadatelského, vzdělávacího,
loutkářského, stavebního, hospodářského, jezdeckého atd.381

kritik. Společná divadelní hra Maryša z roku 1894 patří k vrcholu českého realistického dramatu.
Antonín Matějka působil jako režisér pelhřimovských ochotníků v letech 1901-1934.
375
Památník Jednoty divadelních ochotníků ,,Riegr“ v Pelhřimově 1894-1934. Pelhřimov: knihtiskárna Emila
Šprongla, 1934. s. 51.
376
Karel Čapek (1890, Malé Svatoňovice – 1938, Praha) byl českým spisovatelem, novinářem, dramatikem a
překladatelem. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy,
Hordubal, Válka s mloky, R.U.R., Bílá nemoc, Matka a mnoho dalších.
377
Památník ¾ století Riegra, 108 let organizované a 188 let ochotnické činnosti divadelní v Pelhřimově.
Pelhřimov: ZK ROH Máj, 1968. s. 66.
378
Miroslav Tyrš (1832, Děčín – 1884, Oetz), vlastním jménem Friedrich Emmanuel Tiersch, byl českým
historikem, předseda výtvarného odboru Umělecké besedy a zakladatel Sokola.
379
Jindřich Fugner (1822, Praha – 1865, Praha) byl původně obchodníkem, později se věnoval pojišťovnictví.
380
Památník Tělocvičné Jednoty Sokol. Pelhřimov 1886 – 1936. Pelhřimov: knihtiskárna Emila Šprongla, 1936.
s. 7.
381
Památník Tělocvičné Jednoty Sokol. Pelhřimov 1886 – 1936. Pelhřimov: knihtiskárna Emila Šprongla, 1936.
s. 15.
374
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Vysoké procento mezi pelhřimovskými Sokoly tvořili studenti. Mezi prvními členy
jednoty byli učitelé. Podle původních stanov Sokola nebylo ženám řádné členství dovoleno.
Začaly se tedy organizovat ve svém vlastním ženském odboru, jehož řád byl jednotou
schválen roku 1902.382 Mnozí se o tomto odboru domnívali, že rychle zanikne. Mýlili se.
Pelhřimovské ženy uvítaly odbor s velikým nadšením a během několika měsíců se
dopracovaly i k samostatnému veřejnému cvičení. Se vznikem Československé republiky
byly ženské odbory zrušeny a ženy se stávaly právoplatnými členkami Tělocvičné Jednoty
Sokol.
Prvními ,,sestrami“ byly manželky členů. K nim se později přidaly učitelky. Během
první republiky se v sokolských řadách vystřídalo celkem 774 dospělých členů a členek – 608
mužů a 166 žen. Z celkového počtu žen patřilo právoplatné členství 54 učitelkám.383
Za nejoddanější a nejaktivnější členku Sokola z řad pelhřimovských učitelek můžeme
považovat Annu Toulovou. Narodila se 17. listopadu roku 1896 v Moravči jako dcera
tamního řídícího učitele smíšené obecné školy Františku Toulovi.384 Tělocvičnou Jednotu
Sokol v Pelhřimově začala navštěvovat již za svého studia na zdejší měšťanské škole.
Po složení zkoušky dospělosti na učitelském ústavě v Litomyšli, kde studovala
v letech 1912 – 1916, působila jako zatímní učitelka na smíšených obecných školách v
Lidmani385, ve Vysoké386 a ve Strážnici387.388 Dne 26. listopadu 1918 vykonala v Českých
Budějovicích zkoušku učitelské způsobilosti, na jejímž základě byla ustanovena na obecné
škole ve Vtelně389.390 Zde Anna počátkem roku 1919 založila ženský odbor Sokola a vedla
všechny jeho složky.
Po půl roce stráveném ve Vtelně se Anna Toulová vrátila opět do Vysoké. Stejně jako
ve Vtelně, založila ženský odbor Sokola i tady. Jako náčelnice místní i okrsková vedla roku
1920 všechny složky do Prahy na VII. Všesokolský slet, kterého se ženy mohly zúčastnit

382

Tamtéž, s. 16.
Tamtéž, s. 41 – 46.
384
Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587 – 1949, kniha č. 5, Matrika
narozených evangelické církve Moraveč, 1880 – 1898.
385
Okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.
386
Okres Mělník, Středočeský kraj.
387
Okres Mělník, Středočeský kraj.
388
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 3.
389
Okres Most, Ústecký kraj.
390
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
383
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poprvé.391 Všesokolských sletů se Anna zúčastnila ještě čtyřikrát – roku 1926, 1932, 1938 a
1948.
Po smrti svého otce Františka zažádala Anna roku 1924 o definitivní místo v rodné
Moravči. Její žádosti bylo vyhověno a na tamní obecnou školu nastoupila 1. září. Ale již po
dvou týdnech odešla jako zastupující učitelka na dívčí měšťanskou školu v Pelhřimově. Zde
působila až do roku 1927, kdy se vrátila na svou definitivu do Moravče. Roku 1930 se vrátila
opět na dívčí školu do Pelhřimova, kde vyučovala až do roku 1951.392 Po návratu do svého
rodného kraje se Anna Toulová stala řádnou členkou Tělocvičné jednoty Sokol župy plk. Švece
v Pelhřimově.

391
392

Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 3.
Tamtéž.
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13. Pelhřimovské učitelky
V této kapitole bych ráda představila čtyři pelhřimovské učitelky z hlediska jejich
pracovního života i soukromého života. Na jejich příkladu by mělo být shrnuto jejich
vzdělání, působení na jednotlivých školách a všechny předchozí závěry o tomto zaměstnání.

13. 1. Vzpomínky rodinných příslušníků
Jak jsem se již zmínila v úvodu, chtěla jsem tuto práci obohatit o vzpomínky žáků,
kolegů, přátel a rodinných příslušníků pelhřimovských prvorepublikových učitelek. Bohužel
jsem se ve většině případů oslovených jedinců setkala s neochotou a nedůvěrou. Proto si
nesmírně cením rozhovorů, které mi poskytli Mgr. Lenka Pazderková a Mgr. Luděk Březina.
Obě vyprávění jsem se pokusila zpracovat s použitím orální historie393. Rozhovory
probíhaly formou dialogů, které jsem nahrávala na diktafon a rozepsala do souvislého textu
s citáty obou narátorů.

13. 1. 1. Karolína Březinová
S Mgr. Luďkem Březinou jsem se setkala na konci ledna roku 2013 v Pelhřimově, kde
v současné době žije. Až do svého důchodu působil jako učitel na Základní škole
Komenského v Pelhřimově a v porevolučních letech byl pelhřimovským místostarostou.
Pan Luděk Březina při našem setkání vzpomínal na svou maminku Karolínu, která od
třicátých let působila jako literní učitelka na školách pelhřimovského okresu. Přestože do
Pelhřimova přišla rodina Březinova až roku 1948, tedy deset let po skončení první republiky,
je životní osud Karolíny Březinové pro téma této práce velice přínosný a zajímavý.
Maminka pana Březiny se narodila 15. prosince roku 1911 v Třeboni do rodiny
živnostníka Jana Smrže394 a jeho ženy Marie395. Manželé Smržovi měli celkem dvanáct dětí,
z nichž se dospělého věku nedožily čtyři.
Roku 1918 nastoupila Karolína na dívčí obecnou školu v Třeboni. Ve svých studiích
pokračovala na osmiletém gymnáziu zaměřeném především na výuku jazyků. V mládí bylo
393

Orální historie je kvalitativní výzkumná metoda používaná ve společenských vědách, jakými jsou historie,
sociologie, etnografie atd. Metodou orální historie se badatel dozvídá nové informace a poznatky na základě
ústního sdělení osob.
394
Narozen 1. září 1871 v Třeboni.
395
Narozena 1. listopadu v Šoproni (Maďarsko).

93

velkou Karolíninou vášní umění: ,,Ráda zpívala, malovala, hrála na hudební nástroje a
milovala divadlo, umění se chtěla věnovat i v budoucnu“

396

. Sen o umělecké kariéře se však

rozplynul v den, kdy zemřel její milovaný otec Jan. V té době studovala Karolína
předposlední ročník gymnázia. ,,Aby mohla babičce (Karolínině matce) co nejdříve finančně
pomáhat, rozhodla se, že půjde po gymnáziu studovat na učitelku“

397

, vzpomíná na matčino

vyprávění Luděk Březina. Po ukončení gymnázia nastoupila Karolína Smržová roku 1931 na
Státní československý ženský učitelský ústav v Praze. Zkoušku učitelské dospělosti získala po
jednom roce studia398 na tomto ústavu.
V listopadu roku 1933 byla Okresním školním výborem v Třeboni ustanovena jako
výpomocná učitelka-čekatelka na obecné smíšené škole v Neplachově399, kde dne 16.
listopadu složila služební slib. O rok později byla ustanovena na obecnou školu ve Zhoři400,
z čehož byla, podle slov svého syna, nešťastná. ,,Třeboňský školní výbor mamince (Karolíně)
slíbil, že až přestane učit v Neplachově, nastoupí na nějakou školu v Třeboni nebo kousek od
ní. Ale nikde pro ni nebylo místo, takže se musela přestěhovat od své rodiny a svých přátel,
což pro ni nebylo jednoduché.“ 401
Po dvaceti měsících strávených na zhořské škole složila Karolína roku 1935 zkoušku
učitelské způsobilosti pro školy obecné s československým vyučovacím jazykem. Po zkoušce
byla ustanovena jako definitivní učitelka bez místa určení na smíšené obecné škole v Lukavci.
Tam se Karolína Smržová seznámila s tamním učitelem Luďkem Březinou402. ,,Maminka
říkávala, že to prý byla láska na první pohled, ale že dělala drahoty a tatínek se musel
dlouho snažit, aby si ho maminka vzala, “403 vzpomíná se smíchem nárátor Luděk Březina.
Karolína se sňatkem s lukaveckým učitelem souhlasila a v létě roku 1938 se stala paní
Březinovou. Z učitelského manželství vzešly čtyři děti – Jan, Olga, Luděk, Karolína. Hned
po svatbě se novomanželé Březinovi přestěhovali do Božejova404, kde byli ustanoveni
pelhřimovským Okresním školním výborem jako definitivní učitelé.

396

Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
398
Jak již bylo zmíněno v kapitole o učitelském vzdělání, absolventi a absolventky gymnázií studovali na
učitelských ústavech rok.
399
Okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
400
Okres Jihlava, Kraj Vysočina.
401
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
402
Narozen 20. září 1907.
403
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
404
Okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.
397
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V Božejově bydleli po dobu jednoho roku jako jediní nájemníci na zámku405. ,,Zřejmě
to ale nebylo bydlení jak na zámku, jelikož byl v tu dobu zámek v dosti zuboženém stavu.
Tatínek mi vyprávěl, že na některých místech v přízemí byly vidět nejen krovy a střecha, ale
dokonce i obloha.“ 406
Roku 1940 se Luděk Březina (st.) stal řídícím učitelem božejovské obecné školy.
S manželkou Karolínou a nejstarší dcerou Olgou se přestěhovali do bytu pro řídícího učitele,
který byl umístěn přímo ve škole407. ,,On to vlastně ani byt nebyl. Spíš to byla jedna velká
místnost s kuchyňskou linkou, kde jsme byli hrozně namačkaní ,“

408

vzpomíná na svůj první

domov Luděk Březina.
Roku 1947 byl řídící učitel Březina ustanoven jako školský úředník v Jihlavě a jeho
žena Karolína se stala řídící učitelkou božejovské školy. ,,Protože byl tatínek často pracovně
pryč, musela se maminka (Karolína) od této chvíle starat o všechno sama – o domácnost, o
čtyři děti, o školu.“ 409
O rok později se rodina Březinova přestěhovala do Pelhřimova. Jakožto úředník dostal
Luděk Březina byt v domě pro státní zaměstnance, kde se svou manželkou Boženou žije syn
Luděk Březina dodnes. ,,My děti jsme byly z nového bytu nadšené - jak sestry, tak my
s bratrem jsme měli vlastní pokoje. Náš nový byt byl nóbl, protože v něm předtím bydlel i
okresní hejtman.“ 410
Po příchodu do Pelhřimova začala Karolína jako učitelka vyučovat na pelhřimovské
Dívčí obecné škole. Podle slov svého syna ji její žákyně, později i žáci, milovali. ,,Dokonce
s ní (Karolínou) byli ve spojení i po několika letech, co odešli ze školy, zvali ji na promoce,
svatby, koncerty. Kolikrát přišli i k nám domů, aby se zeptali jak se má. A ona si je všechny
pamatovala.,“411 vzpomíná na svou matku coby učitelku Luděk Březina.
Jak již bylo zmíněno, manžel Karolíny trávil většinu času v práci a na ní zbyla celá
starost o rodinu. Oporu našla ve své nejstarší dceři Olze, která jí se vším pomáhala. Vyjít
vstříc se učitelce a matce čtyř dětí snažily i sousedky a přítelkyně. Například tím, že ji
pomohly vyprat prádlo, vytřít chodbu v domě nebo pohlídat děti.
405

Na místě božejovského zámku stála původně tvrz, kterou si před rokem 1355 nechali vystavět Tluksové
z Vokova. V 15. století byla přestavěna na hrad. V 16. století hrad nechali renesančně upravit Leskovcové
z Leskovce. Na zámek byl rozšířen v 17. století a roku 1710 prošel barokními úpravami. Od roku 1946 zde sídlí
základní škola.
406
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
407
Samostatnou školní budovu s bytem pro řídícího učitele měl Božejov již roku 1867. V dnešní době zde sídlí
Obecní úřad.
408
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
409
Tamtéž.
410
Tamtéž.
411
Tamtéž.
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Pan Březina také s úsměvem vzpomínal na to, jak se jeho matka Karolína snažila
svým dětem alespoň zčásti předat svou vášeň k umění. ,,Museli jsme chodit do divadla a do
lidušky.412 Všichni jsme se učili hrát na klavír, ostatní sourozenci i na housle. Já jsem se
k houslím nedostal, protože jsem hudební talent po mamince (Karolíně) nezdědil a vůbec mi
to nešlo.“ 413
U rodiny Březinových bylo díky Karolínině přátelské a milé povaze vždy veselo.
Často ji navštěvovali příbuzní, přátelé, kolegové a kolegyně i katecheta Talafous. Společně
prý zpívali, vyprávěli si různé příhody a dokonce hráli i mariáš.
Roku 1966 byla Karolína Březinová pensiována. ,,Se svou aktivní povahou ale
nemohla být doma, takže ve škole stále na část úvazku vyučovala a chodila po různých
brigádách.“ 414
Začátkem roku 1968 se nejstarší dcera Olga provdala a odstěhovala se do Holandska,
odkud její manžel pocházel. Pro Karolínu i jejího muže to bylo těžké období, jelikož prvních
pět let se z důvodu zpřísněného režimu neviděli. Druhá dcera Karolína a syn Jan se
přestěhovali do Jihlavy a do Pelhřimova dojížděli pravidelně. Syn Luděk se svou manželkou
Boženou a synem Luďkem zůstali v bytě, kde žili se svými rodiči.
Roku 1977 zemřel Karolínin manžel. ,,Na hřbitově se pak spřátelila s několika
vdovami, se kterými se pravidelně scházela

a z legrace si říkávali klub vdov.“

415

V osmdesátých letech se u Karolíny Březinové objevily první symptomy sklerózy. O této
nemoci prý sama mluvívala jako o ,,krásné“. Roku 1996 Karolína Březinová ve svých
osmdesáti pěti letech zemřela.
Na konci našeho setkání Luděk Březina o své matce Karolíně řekl: ,,Všude, kde byla,
na sebe zanechala nějakou stopu Byla to obdivuhodná žena, matka a učitelka. Ke svému
povolání přirostla a vykonávala ho s láskou.“416

412

Dnešní Základní umělecká škola.
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
414
Rozhovor s panem Mgr. Luďkem Březinou, 22.1.2013, Pelhřimov.
415
Tamtéž.
416
Tamtéž.
413
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13. 1. 2. Marie Pazderková
Setkání s Mgr. Lenkou Pazderkovou proběhlo 15. ledna roku 2013 na Základní škole
Komenského v Pelhřimově, kde na druhém stupni vyučuje především přírodopis. Při našem
setkání jsme si s paní Pazderkovou povídaly o její babičce Marii Pazderkové, která na
pelhřimovské dívčí škole působila od školního roku 1931/1932 jako industriální učitelka.
Sama paní Lenka Pazderková mě předem varovala, že si toho o své babičce tolik
nepamatuje, přesto jsem se dozvěděla několik zajímavých informací.
Babička Lenky Pazderkové, Marie, se narodila roku 1908 v Pelhřimově manželům
Tomcovým.

Její otec Jan Tomec pocházel z Libkovy Vody417. Přiženil se do domu

pelhřimovského obuvníka Širůčka, po kterém později převzal živnost. Se svou ženou Johanou
měli celkem tři děti, dvě dcery a jednoho syna.
Roku 1915 nastoupila Marie na pelhřimovskou obecnou školu dívčí a poté na školu
měšťanskou. Aby se mohla stát industriální učitelkou, pokračovala ve svých studiích na
Ženském učitelském ústavu kongregace sester Nejsvětější svátosti oltářní418 v Českých
Budějovicích. ,,Proč se babička (Marie) rozhodla stát učitelkou opravdu netuším. Ruční
práce ji bavily od malička a zřejmě se svým způsobem chtěla stát ekonomicky nezávislou, což
v tu dobu učitelské povolání splňovalo,“419 odpověla Lenka Pazderková na mou otázku, zda jí
babička někdy prozradila, proč si vybrala učitelské povolání. Zkoušku učitelské dospělosti
vykonala Marie roku 1927.
,,Na svá studentská léta vzpomínala babička především v souvislosti s tím, že během
studií byly se svými spolužačkami ubytovány v klášteře. Ráno začínaly modlitbou, poté
probíhalo vyučování, po kterém následovala opět společná modlitba a večeře.“420
Po vystudování učitelského ústavu bylo prvním působištěm Marie Tomcové
Mezilesí421, kde byla ustanovena jako výpomocná industriální učitelka-čekatelka. Na základě
vynesení okresního školního výboru odešla z Mezilesí na školu v Cetorazi422. Tam se
seznámila s Janem Pazderkou, synem sedláka, kterého si roku 1931 vzala. ,,Dědeček si pak
v Pelhřimově našel práci jako úředník a o cetorazské hospodářství se staral jeho bratr.“423
Společně pak manželé Pazderkovi bydleli v domě Tomcových.

417

Okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.
viz. kapitola Medailonky
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Rozhovor s paní Mgr. Lenkou Pazderkovou, 15.1.2013, Pelhřimov.
420
Tamtéž.
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Okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.
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Okres Pelhřimov, Kraj vysočina.
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Rozhovor s paní Mgr. Lenkou Pazderkovou, 15.1.2013, Pelhřimov.
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Marie Pazderková pak ještě vyučovala, coby zatimní učitelka, na škole ve
Strměchách424 a v Hodějovicích425.

,,Babička nám vyprávěla, že do Strměch (6km),

Hodějovic (4km) a někdy dokonce i do Cetoraze (20km) chodila pěšky.“426
Po čtyřech letech vyučování na výše zmíněných školách složila Marie Pazderková
zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy a stala se tak definitivní učitelkou ženských
ručních prací. Výnosem okresního školního výboru č.531 ze dne 31. ledna roku 1932427 byla
ustanovena jako definitivní učitelka ručních prací na obecné dívčí škole v Pelhřimově, kam
nastoupila 1. února. Na této škole setrvala až do roku 1963, kdy byla pensiována.
Marie a Jan Pazderkovi měli dvě děti - syna Jana (otce Lenky Pazderkové) a dceru
Marii. Syn Jan se po vystudování pelhřimovského gymnázia stal také učitelem. ,,Jelikož bylo
v padesátých letech málo učitelů, dostal tatínek (Jan Pazderka ml.), jako premiant třídy,
nabídku jít učit hned po gymnáziu a pedagogickou fakultu si udělat při zaměstnání, což bylo
svým způsobem výhodné,“428 vysvětluje volbu povolání svého otce Lenka Pazderková. Dcera
Marie byla mentálně postižená. Ti, co učitelku Marii Pazderkovou znali, popisují, že o svou
postiženou dceru se starala velice pečlivě.
Marie Pazderková zemřela roku 1993. Na svou babičku vzpomíná vnučka Lenka
s láskou. ,,Ráda jsem u ní trávila prázdniny, naučila mě háčkovat, plést a paličkovat. Měla
jsem od ní napletené různé kusy oblečení – svetry, šály, rukavice, čepice atd., které mi všichni
záviděli, protože byly krásně barevné a měly vzory, co se v tu dobu jen tak neviděly.“429
Když jsem se narátorky zeptala, zda tím, že se stala také učitelkou, byla ovlivněna
povoláním svého otce a babičky, odpověděla, že nad touto otázkou nikdy nepřemýšlela. ,,Mě
vždycky bavily přírodovědné obory. A protože bylo snazší dostat se na pedagogickou fakultu,
než na přírodovědeckou, rozhodla jsem se pro povolání učitelky. Ale je pravda, že babička
z toho měla radost, protože jsem vysokou školu vystudovala v Českých Budějovicích. Tehdy se
mnou a tatínkem jela i na přijímací zkoušky, což bylo roku 1977. Vzala nás ke klášteru, kde
byla ubytovaná a ukazovala nám, kam se potají chodily s ostatními děvčaty bavit. Celou cestu
domů nám pak vyprávěla různé příhody z Budějovic i ze škol, na kterých učila. Ty už si ale
bohužel nepamatuji, “430 uzavírá své vzpomínání na babičku Lenka Pazderková.
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Okres Pelhřimov, Kraj vysočina.
Okres Pelhřimov, Kraj vysočina.
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Rozhovor s paní Mgr. Lenkou Pazderkovou, 15.1.2013, Pelhřimov.
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Rozhovor s paní Mgr. Lenkou Pazderkovou, 15.1.2013, Pelhřimov.
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Z vyprávění paní Pazderkové vyplývá, že ke svému učitelskému povolání její babička
Marie Pazderková přirostla a že jím byla naplněna.

13. 2. Marie Jelínková
Marie Jelínková se narodila 9. července roku 1873 v Pelhřimově. Její otec Augustin
byl úředním sluhou při c. k. soudu v Pelhřimově, matka Františka dcerou zahradníka ve
Štěpánově nad Svratkou.431, 432
Obecnou školu vychodila Marie v Pacově, měšťanskou v Pelhřimově. Roku 1889
odjela do Vídně, aby zde absolvovala dva ročníky dívčí pokračovací školy ve čtvrti Währing.
Ke zkoušce učitelské dospělosti, kterou složila 11. července 1903 v Praze, se připravovala
soukromě v letech 1891-1893.433 Učitelské způsobilosti pro školy obecné nabyla Marie
Jelínková 30. května 1896 v Praze. Téhož roku ještě absolvovala zkoušku z německého
jazyka pro školy obecné. O pět let později složila Marie v Praze zkoušku učitelské
způsobilosti a německého jazyka pro školy měšťanské.434
Od 1. října 1900 do 31. července 1901 byla Marie Jelínková, jako jedna z mála,
mimořádnou posluchačkou (14. hodin týdně) české univerzity v Praze.435
Roku 1905 studovala dva měsíce v malířském ateliéru v Berlíně a od dubna do
července roku 1908 se vzdělávala ještě na holštýnské ženské průmyslové škole v Kielu.
První škola, kde Marie tři měsíce roku 1892 působila jako výpomocná učitelka čekatelka, byla obecná škola v Pacově. Od roku 1893 vyučovala na obecné škole v Úsobí,436
odkud v roce 1895 odešla do Želiva.437 Po čtyřech letech byla ustanovena na obecné a
měšťanské škole v Polné.438 Na této škole získala roku 1900 místo definitivní učitelky.
Tohoto místa se po jednom roce na vlastní žádost vzdala a jako definitivní učitelka nastoupila
na měšťanskou školu dívčí v Pacově.
Od 1. září 1904 byla definitivní odbornou učitelkou při měšťanské škole dívčí
v Pelhřimově. O devatenáct let později se stala první ženou- ředitelkou pelhřimovské obecné
a měšťanské školy dívčí.
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Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587 – 1949, kniha č. 12, Matrika
narozených Pelhřimov, 1896– 1904.
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Po necelých třiceti letech, strávených na dívčí škole, odešla Marie Jelínková dne 1.
srpna 1933 do penze. Tehdy učitelský sbor dívčí školy do své kroniky napsal: ,,Opouští školu,
již řídila s láskou, svědomitostí a vytrvalostí deset roků, opírajíc se při tom o všeobecnou
důvěru učitelských svých sborů. Odchází do výslužby zdráva, svěží a nestárnoucí tak tiše,
skromně a nenáročně, jak vždycky žila.“439

13. 3. Františka Fittová
Františka Fittová se narodila 6. února roku 1881 v Humpolci.440 Zde vychodila i
obecnou a měšťanskou školu. V Humpolci také absolvovala pěstounský kurz. Roku 1899
nastoupila na Ústav ku vzdělávání učitelek v Praze, kde o čtyři roky později složila zkoušku
učitelské dospělosti.441
Výnosem okresní školní rady v Pelhřimově ze dne 26. listopadu 1903 byla ustanovena
jako výpomocná učitelka - čekatelka na obecné škole ve Velké Chyšce, 442 kam nastoupila dne
1. prosince a odešla 31. ledna následujícího roku. 443 Poté působila jako výpomocná učitelka
na škole v Rynárci.444 Od 1. září do konce listopadu roku 1904 vyučovala jako zatímní
učitelka na obecné škole v Novém Ettinku.445 Výnosem okresní školní rady zatímně
nastoupila po dobu jednoho roku na Obecnou dívčí školu v Pelhřimově. Následující školní
rok 1905/1906 působila ve druhé třídě obecné školy v Hořepníku.
Dne 30. května roku 1906 vykonala Františka Fittová v Praze zkoušku učitelské
způsobilosti.446 Na základě této zkoušky byla definitivně ustanovena na obecné škole
v Poříně, kde vyučovala do roku 1919. Mezitím působila jako zatímní učitelka na měšťanské
škole dívčí v Pacově, obecné škole v Olešné447 a v Bratřicích.448 Od 1. září roku 1919 byla
jako definitivní učitelka ustanovena na pelhřimovské obecné dívčí škole.449
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Dne 3. března roku 1925 nastoupila Františka Fittová na zdravotní dovolenou. O dva
roky později zemřela v ústavu choromyslných v Kateřinkách.450 Pohřbena byla 3. května na
Olšanském hřbitově v Praze.451 Ačkoli jsem prohledala veškeré materiály týkající se Františky
Fittové, nenašla jsem nic o původu a projevech její nemoci.

450

Oblast Kateřinské ulice a areál bývalého augustiniánského kláštera u kostela sv. Kateřiny na Novém Městě
v Praze. V letech 1822-1826 zde byl zřízen ústav pro choromyslné. Roku 1840 bylo přikročeno k výstavbě
nového ústavu na území svatokateřinských pozemků. Ve své hlavní budově je psychiatrická klinika dodnes.
451
Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Obecná a měšťanská škola dívčí Pelhřimov, kniha č. 3.
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Závěr
Ve své práci jsem se snažila nastínit život pelhřimovských učitelek v období první
republiky z hlediska jejich kvalifikace, početnosti, sociálního původu, ekonomického zajištění
a společenského postavení. Studiem pramenů a literatury jsem se pokusila alespoň zčásti
podat ucelený obraz o ženském učitelském povolání v dobovém kontextu první republiky.
Učitelské povolání patří k jedním z nejstarších vůbec. Po dlouhou dobu bylo výhradně
doménou mužů. Přesto se profese učitelky stala jednou z prvních, které se ženy věnovaly.
Nejprve se ženy začaly objevovat jako vychovatelky a učitelky cizích jazyků v prostředí
měšťanských rodin. Povolání soukromé učitelky bylo ve své době jedinou profesí slučitelnou s podstatou ženství - kterou mohly ženy vykonávat.
K výkonu svého povolání zprvu nepotřebovaly žádnou formální přípravu. První
ženský kurz pro přípravu budoucích učitelek byl otevřen již roku 1840 ve Vídni. V českých
zemích byla první ženská preparanda zřízena roku 1842 při hlavní škole na Malé Straně. Od
roku 1849 mohly šestnáctileté adeptky učitelství navštěvovat dvouleté kurzy v Litomyšli,
Českých Budějovicíh a Hradci Králové. Zásadní změnu přinesla pro budoucí učitelky druhá
polovina 19. století. Od padesátých let mohly dívky starší sedmnácti let a s dostatečným
vzděláním navštěvovat kurzy pro učitelky ručních prací. V šedesátých letech pak začaly být
zakládány dívčí učitelské ústavy. V listopadu roku 1866 vzniklo při škole u sv. Anny
soukromé dívčí pedagogium kongregace školských sester Notre Dame. Do oblasti školství
přinesl výraznou změnu tzv. Hasnerova reforma z roku 1869. Ta ženám umožnila učit na
veřejných dívčích školách a v nižších třídách škol smíšených a chlapeckých. Zákon také vedl
ke vzniku čtyřletých bezplatných a veřejných pedagogických ústavů končících maturitou.
Soukromé učitelské ústavy zachoval. Přestože bylo celé období první republiky doprovázeno
snahami o vysokoškolské vzdělání učitelů, zůstala jejich kvalifikační příprava neměnná.
V Pelhřimově mohly učitelky teoreticky působit na devíti školách – dvou obecných,
dvou měšťanských, čtyřech středních školách odborných a na jednom reálném gymnáziu.
V letech 1918-1938 působilo v pedagogických sborech všech pelhřimovských škol celkem 76
definitivně ustanovených osob, 55 mužů a 21 žen. Zatímních a vedlejších učitelů, kteří neměli
definitivu v Pelhřimově, bylo 30, učitelek o deset více. Největší počet učitelek působilo na
dívčích školách. Definitivně ustanoveny nebyly nikdy ženy na měšťanské škole chlapecké,
odborné škole hospodářské a na gymnáziu.
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Z poznatků o sociálním původu učitelek vyplývá, že nejčastěji se pedagogicky činnou
ženou stávaly dcery kantorů a živnostníků, úředníků. Menší počet učitelek pocházel
z lékařských a právnických rodin.
Se vznikem Československé republiky začaly být učitelům vypláceny platy podle
tabulkového zařazení. Výše platu závisela na jejich kvalifikaci, služebním stáří a velikosti
obce, kde působili. Platové ohodnocení se skládalo ze tří částí – služného, činovného a
výchovného. Za první republiky učitelské povolání rozhodně nepatřilo k těm, která byla
finančně podceněna a podhodnocena. Pouze nástupní plat učitelky činil v prvním stupni
služného 9 000 Kč.
Zvolila-li si dívka učitelské povolání, byla postavena před rozhodnutí, zda dají
přednost rodinnému životu či ekonomické nezávislosti. Vznik první republiky znamenal pro
ženy působící ve školství v této otázce velký zlom. Zákonem č. 455 Sb. z roku 1919 byl
zrušen povinný celibát učitelek, který byl v českých zemích nařízen zemskými zákony
v letech 1901, 1903 a 1904. Ačkoli odpůrci zrušení celibátu předpokládali nárůst
vdavekchtivých učitelek, zmýlili se. První pelhřimovská učitelka se vdala až roku 1922, tedy
tři roky po zrušení celibátu. Roku 1926 bylo z celkového počtu dvaceti dvou učitelek
provdaných pouze osm.
Po sňatku se většina učitelek stala matkami. Nejčastěji se počet dětí pohyboval
v rozmezí dvou až tří. Většina pelhřimovských učitelek otěhotněla pár měsíců po škole,
zřídkakdy až po pěti letech. Věk prvorodiček se pohyboval v průměru 23 – 28 let.
Bytové podmínky učitelek bylo závislé na několika podmínkách. Záleželo na tom, zda
byla učitelka svobodná či provdaná, místní či přespolní i na jejích platových podmínkách.
Podnájmu nejčastěji využívaly přespolní svobodné učitelky. Pelhřimovské rodačky často
bydlely se svými rodiči, sourozenci a ostatními příbuznými. A to i po sňatku. Ve vlastním
domě žily učitelky společně se svými manželi, kteří byli živnostníky a obchodníky. Domy
vlastnily i samotné svobodné učitelky, které je zdědily, koupily nebo dokonce nechaly
postavit.
Učitelské povolání bylo v prvorepublikové společnosti velmi vážené. Proto si i své
mimoškolní aktivity vybírali tak, aby šli veřejnosti příkladem a neznevažovali svůj důležitý
úřad. Některé učitelky se ve svém volném čase věnovaly literární činnosti. Nejvíce se během
první republiky angažovaly ve spolcích, vzdělávacích jednotkách, charitativních organizacích
a v politice.
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Postavení, chování a působení učitelek na školách je v dnešní době a za první
republiky v mnohých směrech rozdílná. Zatímco dříve byl poměr učitelstva ve prospěch
mužů, dnes je muž na základních a středních školách výjimkou a feminizace na těchto
školách je, zdá se pro některé, velkým problémem. Více mužů do oblasti základního a
středního školství se snaží zlákat některé organizace, mezi nimiž je v Čechách, se svým
programem Muži do škol, nejznámější Liga otevřených mužů.
Zatímco dříve byla otázka obsazování učitelského místa řešena školskými orgány,
dnes musí čerství absolventi pedagogických fakult čekat i několik měsíců aby alespoň na
částečný úvazek mohli učit.
Zatímco dříve byl učitel či učitelka na školách i mimo ni váženou a autoritativní
osobou, dnes jsou, až na výjimky, ,,figurkou“ školského systému, ke kterým nemají respekt
žáci, rodiče, kolikrát dokonce ani jejich blízké okolí. Částečně si za to můžou sami a částečně
je to dáno naší dobou, kdy vzhlížení k nějaké autoritě začíná být vzácné.
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Příloha č. 1
Zákon č. 455 z roku 1919, kterým se zrušil celibát českých učitelek
§ 1. Učitelky veřejných škol obecných a občanských mohou po skončené počáteční službě
vstoupiti do stavu manželského a nepozbývají práva setrvati ve službě školní.
§ 2. Učitelkám, které ještě nemají počáteční službu za sebou, je třeba povolení okr. školní
rady, aby se mohly provdati.
§ 3. Vzdá-li se při tom učitelka dobrovolně místa, budiž jí vyměřeno odbytné podle
služebních let a posledního platu a to: do 5 let od zkoušky učitelské způsobilosti poloviční, od
5 - 10 let celoroční, od 10 - 15 let jeden a půlroční a od 15 let dvouroční plat vpočítatelný do
výslužného.
Zemské školní rady se zmocňují, aby učitelkám, které před vydáním tohoto zákona vzdaly se
učitelské služby, chtějíce se provdati a neobdržely výslužného ani odbytného, vyměřily
odbytné podle předchozího odstavce t. z., když za. to požádají.
§ 4. Vrátí-li se učitelka zase do činné služby, budou jí započtena léta před provdáním se ve
službě školní ztrávená s podmínkou, že zaplatí za tato léta znovu příspěvky do pensijního
fondu, zákonem předepsané.
§ 5. V případě mateřství budiž učitelce poskytnuta placená dovolená, jejíž doba bude
upravena ministerským nařízením.
§ 6. Sirotci po zemřelých učitelkách mají stejný nárok na zaopatřovací požitky jako za týchž
podmínek sirotci po učitelích. Nemá-li otec nároku na výslužné, přísluší dětem po matce
osiřelým pense konkretální (t. j. pense úplných sirotků). Sirotci po učitelkách ručních prací a
vedlejších učitelkách z povolání, které byly ustanoveny za odměnu a neměly nároky na
výslužné, obdrží zaopatřovací podpory podle norem, které ministerským nařízením budou
stanoveny.
§ 7. Veškerá ustanovení posavadních zákonů zemských, zákonu tomuto odporující, se zrušují.
§ 8. Ustanovení tohoto zákona nesmí býti na újmu práv učitelek, kterých nabyly ustanoveními
zákonů zemských dosud platných.
§ 9. Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení a má zpětnou platnost od 1. listopadu 1918
s výhradou případů v § 3. vytčených.
§ 10. Provedením tohoto zákona pověřuje se ministr školství a národní osvěty za dohody se
zúčastněnými ministry.
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Příloha č. 2a a 2b:
Vynesení okresní školní rady o změně ustanovení452

452

Státní okresní archiv Pelhřimov, fond Okresní školní výbor. kart. č. 66, Ustanovování učitelů 1918 – 1938.
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Příloha č. 3:
Pedagogický sbor Odborné školy živnostenské z roku 1920453

Příloha č. 4:
Část čitelského sboru obecné a měšťanské školy dívčí z roku 1934454

453
454

50 let učňovských škol v Pelhřimově. Pelhřimov: Knihtiskárna E. Šprongla, 1934, s. 8.
Soukromý archiv Mgr. Lenky Pazderkové. Ve spodní řadě je druhá zprava Marie Pazderková.
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Příloha č. 5:
Žákyně Ženského učitelského ústavu z roku 1925455

Příloha č. 6:
Abiturientky roku 1926 – 1927 Ženského učitelského ústavu v Českých Budějovicích456

455
456

Soukromý archiv Mgr. Lenky Pazderkové. Ve spodní řadě je druhá zleva Marie Pazderková.
Soukromý archiv Mgr. Lenky Pazderkové. Ve ve vrchní řadě je druhá zleva Marie Pazderková.
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Příloha č. 7:
Učitelka ručních prací Marie Pazderková se žákyněmi457

Příloha č. 8:
Vila Marie Jelínkové ve Strachovské ulici458

457
458

Soukromý archiv Mgr. Lenky Pazderkové.
Vlastní foto.
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Příloha č. 9:
Oznámení Okrešní školní rady v Třeboni
o ustanovení Karolíny Smržové na školu v Neplachově459

459

Soukromý archiv Mgr. Luďka Březiny.

116

Příloha č. 10:
Vysvědčení způsobilosti Karolíny Smržové pro školy obecné460

460

Soukromý archiv Mgr. Luďka Březiny.
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Resumé
The topic of my thesis is life of pilgrim´s teachers in the First republic. This thesis
tries to give a partial picture of women – teachers in term sof their qualifications, numbers of
them, their social origin, thein economic security and thein social status. Studying sources and
literature, I tried to a partial picture of fiale teaching profession in the contemporary kontext
of the First Republic.
The teaching profession is one of the oldest one of all. For a long time it was
exclusively the domain of men. First women began to emerge as a governess and teacher of
foreign languages in the environment burgher families. Private teacher was the only
profession - compatible with the essence of womanhood - that women could perform.
The course of his work at first did not need any formal training. The first female
course to prepare future teachers was opened in 1840 in Vienna. In the Czech Republic was
the first female preparanda established in 1842 at the main school in Mala Strana. Significant
change was Hasner´s reform in 1869. The women allowed to teach in public girls' schools and
the lower classes of mixed schools, boys. Although the entire period of the First Republic,
accompanied by efforts to higher education teachers, their qualification preparation remained
constant.
In Pelhřimov women teacher could theoretically operate at nine schools - two general,
two burghers, four secondary schools and one grammar school. In the years 1918-1938
worked in the teaching corps of Pelhřimov total of 76 schools finally appointed persons, 55
men and 21 women. Interim and secondary teachers who had tenure in Pelhřimov, 30, ten
more teachers. The largest number of women teachers were on the girls' schools.
The knowledge about the social origins of pilgrim women teachers that the most
pedagogically wife became active daughters cantors and tradesmen, clerks. Fewer teachers
came from medical and legal families.
Salary of teachers depended on their qualifications, service age and size of the
community in which they operated. Only the starting salary of a teacher in the first instance
was služného 9000 CZK.
The emergence of the first republic meant big break for women working in education.
Act No. 455 Coll. of 1919 was repealed mandatory celibacy teachers, which was in the Czech
lands provincial laws enacted in 1901, 1903 and 1904.
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Cross unmarried teacher often use sublease. Pilgrim native teachers often lived with
their parents, siblings and other relatives. Living in their own home teachers together with
their husbands, who were traders and merchants. Houses owned and free themselves teachers,
which is inherited, bought or even built.
Some teachers are in their free time to devote literary activity. The most during the
first republic engaged in clubs, educational units, charitable organizations and politics.
The teaching profession in the first republic was highly esteemed company. Position,
performance and efficacy of teachers in schools today is the first republic and in many
different ways.
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