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Anotace

Tato bakalářská práce se věnuje výkladu husitské problematiky 

v učebnicích dějepisu pro základní, střední a gymnazijní školy během 

komunistického období v Československu, tedy v letech 1948 až 1989. 

Nejprve stručně představuje prameny, tedy učebnice dějepisu. Dále 

seznamuje se zákony, které byly pro školství zásadní natolik, že podle jejich 

vydání bylo v této práci období komunistického režimu v Československu 

rozděleno na čtyři časově ohraničené úseky. V hlavní části se pak věnuje 

výkladu husitství tak, jak je zaznamenáno v učebnicích dějepisu a také 

zkoumá jestli, a jaký tento výklad prodělal vývoj během celého období.
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Abstract

This bachelor’s thesis deals with how elementary school, high school, 

and grammar school history textbooks presented the Hussite issue during 

the period of Communistic rule in Czechoslovakia, i.e., during years 1948 -  

1989. The thesis opens with a concise introduction to the information 

sources, i.e., the history textbooks. It continues by introducing the reader to 

the statutes that affected public education so much so that this thesis uses 

the dates of their enactment to split the Czechoslovakian Communistic 

regime period into four time-boxed sections. In the core section, the thesis 

then deals with interpreting Hussitism in the way that history textbooks 

capture it, and it researches how the way of capturing Hussitism evolved in 

the course of the whole period.
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Úvod

Téma husitské problematiky patří k té slavnější části dějin českých 

zemí. To se stalo nejspíše důvodem, proč se jeho výklad postupně měnil 

s dobou. Jedny z nejrazantnějších změn prodělal výklad během 

komunistického režimu v letech 1948 -  1989.

Komunističtí historikové pojímali komunisty jako následovníky 

husitů. Husity stavěli do role prvních bojovníků za utlačované 

nemajetné vrstvy a tak husitství připsali zásluhy především za sociální 

boj na úkor náboženské otázky.

Bylo jistě těžké po Sametové revoluci napravit omyly, které 

komunismus v souvislosti s výkladem husitství přinesl, neboť během 

komunistického režimu vyrostlo v Československu několik generací 

ovlivněných právě tímto výkladem. A právě proto, že děti přijímají 

všechny nové informace s nadšením a spontánně, rozhodla jsem se ve 

své práci zaměřit na to, jak bylo husitství vykládáno dětem v základních 

a na středních školách. Děti se totiž, na rozdíl od jejich rozumnějších 

rodičů, novému pojetí bránit nemohli a tak komunistický výklad 

husitství lehce přijímali. Tímto způsobem mohl režim také ovlivňovat 

rodiče, neboť děti je mohly seznamovat s tím, co se ve škole naučily.

Ve své práci jsem chtěla zjistit nejen to, jak byl výklad husitství 

předkládán dětem, ale i jestli a jak se měnil v souvislosti s vývojem 

komunistického Československa.

Obraz o husitství, jak je vykládáno dnes, jsem si vytvořila na 

základě knih Františka Šmahela1 a Jiřího Kejře2. Také jsem čerpala

1 ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 1. Doba vymknutá z kloubů. Praha: 
Karolinum, 1995. 498 s. ISBN 80-7184-073-4.
ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. Kořeny české reformace. Praha: Karolinum, 
1996. 364 s. ISBN 80-7184-074-2.
ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. Kronika válečných let. Praha: Karolinum, 
1996. 420 s. ISBN 80-7184-075-0.
ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4. Epilog bouřlivého věku. Praha: Karolinum,
1996. 550 s. ISBN 80-7184-076-9.
2 KEJŘ, Jiří. Husité. Praha: Panorama, 1984.
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z několika článků3 a knih Jiřího Raka4 a Petra Čorneje5 zabývajících se 

historiografií.

3 NOVOTNÝ, Robert. Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu. Dějiny a současnost. 
2002, roč. 24, č. 4, s. 13-17. ISSN 0418-5129.
ČORNEJ, Petr. Poúnorová aktuálnost vzdálené husitské minulosti. In: ČORNEJ, Petr. 
Světla a stíny husitství. (Události - osobnosti - texty - tradice). Výběr z úvah a studií. 
Praha: Lidové noviny, 2011, s. 394 -  404. ISBN 978-80-7422-084-5.
4 RAK, Jiří. Bývali Čechové... (české historické mýty a stereotypy). 1. vyd. Jinočany: 
H&H, 1994. ISBN 80-85787-73-3.
5 ČORNEJ, Petr. Tajemství českých kronik. Cesty ke kořenům husitské tradice. 1. vyd. 
Praha: Vyšehrad, 1987.
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1 Kritika pramenů

Během výběru pramenů, se kterými jsem pracovala, jsem se 

setkala s problémem vůbec najít vhodné učebnice. Většina z nich je 

totiž pojmenována podle stupně třídy, pro kterou je učebnice určena 

(např. Učebnice pro 6. tndu základní devítileté školy) a v názvu tak chybí 

informace, kterému období se daná učebnice věnuje. To vše ztěžoval 

fakt, že se během let 1948 až 1989 měnily jednotlivé stupně školy či 

délka povinné školní docházky. Tím se i měnil stupeň školy, ve kterém 

se daná období probírala. Touto problematikou jsem se zabývala 

v kapitole Vývoj školství.

Přesto jsem při výběru narazila na řadu problémů a prošla tak 

i učebnice, které neobsahují husitskou problematiku. Zároveň zde 

i existuje možnost, že jsem některé učebnice přehlédla.

Jelikož učebnic, které se mi podařilo vyhledat a zároveň se zabývají 

danou problematikou, nebylo mnoho, pracovala jsem se všemi. Hlavním 

kritériem výběru bylo to, aby daná učebnice byla pro druhý stupeň 

základní školy, pro studenty středních škol, nebo pro studenty gymnázií 

(pokud existovala) a aby učebnice obsahovala husitskou problematiku 

a také aby byla schválená v době vydaných zákonů.

1.1 Prameny z let 1948 - 1953

V prvním vymezeném období lety 1948 -  1953 jsem pracovala se 

čtyřmi učebnicemi. Učebnice s názvem Dějepisné učební texty pro šestou 

třídu středních škol6, jejímž autorem je Oldřich Fidrmuc7, byla schválena 

výnosem ministerstva školství a osvěty ze dne 18. srpna 1948.8

6 FIDRMUC, Oldřich. Dějepisné učební texty pro šestou třídu středních škol. Praha: 
Státní nakladatelství, 1948.
7 PhDr. Oldřich Fidrmuc (*1899 -  Ť1960), autor učebnic dějepisu, středoškolský 
profesor (Fidrmuc Oldřich. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 
6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007233&local_base=AUT); další 
dílo: FIDRMUC, Oldřich. Přehled dějin československých a ruských. Praha: Kvasnička 
a Hampl, 1946.
8 Školský zákon byl vydán 21. dubna 1948.
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Byla napsána pro šestou třídu středních škol a její výklad začíná 

kapitolou „První státní organisace Slovanů v našich zemích a boj mezi 

orientací východní a západní“ a končí kapitolou „Počátky velmocenského 

koncertu, sedmiletá válka a boj o evropskou rovnováhu. Mocenské 

přesuny ve střední a východní Evropě, dělení Polska“. Učebnice 

neobsahuje obrazovou přílohu ani mapy.

Samotný text je rozdělen do pěti celků, které se dělí na kapitoly. 

Název těchto jednotlivých kapitol stručně vystihuje danou 

problematiku. Navíc je na začátku v závorce poznámka, na co výklad 

navazuje. Textově je učebnice psána v několika rozdílně velkých 

písmech -  text tak obsahuje jakési méně důležité informace napsané 

drobným písmem a důležité informace psané písmem větším. Navíc 

obsahuje marginálie, které přibližují obsah v daném odstavci. 

Samotnému husitství se učebnice věnuje na jedenácti stranách.

Oldřich Fidrmuc je také spoluautorem další učebnice dějepisu, 

kterou jsem využila jako pramene při psaní obrazu husitství v tomto 

období s názvem Dějiny středověku. Učební text pro III. třídu středních 

škol.9 Tato učebnice byla vydána v roce 1951 a schválena výnosem 

ministerstva školství, věd a umění ze dne 19. dubna 1951.

Na její tvorbě se podílelo celkem šest autorů -  mimo Oldřicha 

Fidrmuce také Jan Dědina10, Pavel Choc11, Jaroslav Kopáč12, Marie 

Pravdová13 a Hana Sachsová14.

9 DĚDINA, Jan et al. Dějiny středověku: učební text pro III. třídu středních škol. 2. vyd. 
Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951.
10 PhDr. Jan Dědina mladší (*1906 - t?), autor dějepisných učebnic zabývajících se 
starověkem, středověkem a novověkem; autor zeměpisných učebnic (Dědina Jan. In: 
Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000005156&local_base=AUT); další 
dílo: DĚDINA, Jan a kol. Turistika, sport a rekreace v Beskydách. 1. vyd. Praha: Státní 
tělovýchovné nakladatelství, 1955.
11 Doc. PhDr. Pavel Choc, CSc. (*1908 - t1981), pracovník vojenského historického 
ústavu, spoluautor dějepisných učebnic zabývajících se starověkem, středověkem a 
novověkem (Choc Pavel. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 
2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012804&local_base=AUT); další 
díla: CHOC, Pavel. Boje o Prahu za feudalismu. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1957. 
CHOC, Pavel. S mečem i štítem,: české raně feudální vojenství. 1. vyd. Praha: Naše 
vojsko, 1967.
12 Doc. PeadDr. Jaroslav Kopáč (*1898 - t1987), docent katedry pedagogiky a 
psychologie, autor zeměpisných a dějepisných učebnic, autor pedagogicky zaměřené
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Jak již podtitul napovídá, učebnice byla určena pro třetí třídu 

středních škol. Je rozdělena do třech velkých kapitol a svůj výklad 

začíná kapitolou „Počátky feudalismu a první feudální státy“ a končí 

kapitolou „Krize feudalismu a raný kapitalismus“.

Učebnice hned na začátku obsahuje tabulku s rozvržením učiva, 

takže je možno určit, že husitská problematika se měla probírat v lednu 

a únoru celkem ve čtyřech vyučovacích hodinách. Autoři zde 

nezapomněli ani na úvod určený dětem s názvem „Čemu se budeme 

učit“. V něm je shrnuto, co by žáci měli znát z předešlého školního roku, 

čemu se budou učit v tomto školním roce a co učebnice obsahuje.

Samotný text kapitol je přehledně členěn tučně zvýrazněnými 

nadpisy, které přibližují problematiku následujících odstavců. Na konci 

každé podkapitoly se pak nachází několik otázek k předešlému textu. 

Hned za titulní stranou učebnice se na dvojlistu nachází fotografie 

Klementa Gottwalda a J. V. Stalina. Mimo to se v textu objevují 

obrazové přílohy, v kapitolách věnujících se husitství to jsou fotografie 

z Kutné Hory (především chrám sv. Barbory) a kresby husitských 

bojovníků. Husitství je v této učebnici přiblíženo na třiceti dvou 

stranách.

Další učebnicí, kterou jsem použila jako pramen, je učebnice 

Dějiny středověku15, kterou napsal ruský autor Jevgenij Aleksejevič 

Kosminskij.16 Jedná se o pomocnou knihu pro gymnázia a vyšší

literatury (Kopáč Jaroslav. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 
6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017136&local_base=AUT).
13 PhDr. Marie Pravdová (*1907 - t?), asistentka katedry dějepisu, autorka dějepisných 
(od starověku až po nejnovější dějiny) a zeměpisných učebnic, také autorkou 
metodických průvodců k vyučování dějepisu; překladatelka z ruštiny (Pravdová Marie. 
In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z: 
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000029310&local_base=AUT).
14 PhDr. Hana Sachsová (*1907 - t?), středoškolská profesorka, poslankyně; autorkou 
publikací zaměřených na vědeckoateistickou a ideově výchovnou literaturu, autorka 
dějepisných učebnic (Sachsová Hana. In: Databáze autorit národní knihovny ČR 
[online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_nůmber=000031844&local_base=AUT).
15 KOSMINSKIJ, E. A. Dějiny středověku. Pomocný materiál pro gymnasia. 3.vyd.
Praha: Státní nakladatelství, 1950.
16 J. A. Kosminskij (*1886 - 11959), ruský historik, zabýval se středověkými dějinami 
(Kosminskij Jevgenij Aleksejevič. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online].
[vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
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odborné školy, která byla vydána v roce 1951 a schválena výnosem 

ministerstva školství, věd a umění ze dne 12. března 1951.

Samotná učebnice je rozdělena na čtyři části, které se dále člení do 

kapitol a je tematicky vymezena od raného středověku do počátku 

novověku. Zabývá se světovým vývojem a husitství se věnuje v osmnácté 

kapitole „Čechy ve 12. -  15. století“. Ta v knize zabírá pět stran. 

Učebnice neobsahuje žádnou obrazovou přílohu ani mapy.

V textu jsou obsaženy marginálie, které přibližují obsah 

příslušných odstavců.

Poslední učebnicí dějepisu, se kterou jsem v tomto období 

pracovala, jsou Dějiny středověku učené pro II. třídu gymnázií.17 Vyšla 

v roce 1952 a byla schválena výnosem ministerstva školství, věd 

a umění ze dne 24. května 1952.

Na její tvorbě se podílelo celkem osm autorů a to Bedřich 

Bauman18, Jan Dědina, Oldřich Fidrmuc, Pavel Choc, Marie Pravdová, 

Zdeňka Šťastná19, Jaroslav Vávra20 a Bohumila Zástěrová21.

Učebnice je rozdělena na čtyři oddíly, které se dále člení do kapitol. 

Výklad začíná „Středověkou Evropou a Asií (9. století -  15. století)“ 

a končí „Rozkladem feudalismu a počátky kapitalismu“.

Tato učebnice také obsahuje „Rozvrh učiva“, takže lze určit, že 

husitství bylo vyučováno v prosinci pouze v jedné vyučovací hodině.

http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_nůmber=000244105&local_base=AUT). Do 
češtiny a slovenštiny byla z jeho děl přeložena jen výše uvedená učebnice.
17 BAUMANN, Bedřich et al. Dějiny středověku. Učební text pro II. třídu gymnasií. 1. 
vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952.
18 PhDr. Bedřich Bauman (*1922 - t?), filozof a historik, autor dějepisných učebnic 
(období středověku a novověku), autor filosofických příspěvků (Bauman Bedřich. In: 
Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z: 
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000001028&local_base=AUT).
19 K autorce Zdence Šťastné se mi nepodařilo dohledat bližší informace.
20 PhDr. Jaroslav Vávra, CSc. (*1914 - 11990), historik, pracoval v Ústavu dějin 
středoevropských zemí Československé akademie věd; autor dějepisných učebnic 
(období od starověku až po „dobu nejnovější“); další publikační činnost zaměřena na 
československo-sovětské vztahy (Vávra Jaroslav. In: Databáze autorit národní knihovny 
ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000040398&local_base=AUT).
21 PhDr. Bohumila Zástěrová, CSc. (*1915 - t1987), redaktorkou časopisu 
Byzantinoslavica, publikovala historické práce o Slovanech, autorka učebnic dějepisu 
(Zástěrová Bohumila. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 
2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_nůmber=000043112&local_base=AUT).
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Text v kapitolách je členěn tučnými nadpisy a margináliemi, které 

přibližují příslušné odstavce.

Husitstvím se zabývá celkem na sedmnácti stranách.

Učebnice obsahuje obrazové přílohy v textu. K husitství lze nalézt 

dvě kresby znázorňující husitské bojovníky. Přiloženy jsou i rozkládací 

mapky, dvě z nich se věnují husitskému období. Na jedné jsou 

vyobrazeny důležité husitské střety a jejich výpravy do zahraničí a na 

druhé křižácké výpravy proti husitům. I v této učebnici jsou hned za 

titulní stranou na dvojlistu fotografie Klementa Gottwalda 

a J. V. Stalina.

1.2 Prameny z let 1953 -  1960

Obraz husitství v druhém období, vymezené lety 1953 -  1960, jsem 

popsala na základě třech učebnic vydaných v období platnosti 

školského zákona z roku 1953.

Dějiny středověku a novověku vydané v roce 1955 jsou učebnicí pro 

sedmý postupový ročník všeobecně vzdělávacích škol, jak napovídá 

podtitul.22 Na tvorbě se podílelo celkem šest autorů -  Jaroslav Šlajer23, 

Václav Tyr24, Alois Sosík25, Emil Stračár26, Vojtěch Vrabec27 a Václav

22 ŠLAJER, Jaroslav et al. Dějiny středověku a novověku. Učební text pro 7. postupný 
ročník všeobecně vzdělávacích škol. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1955.
23 Doc. PhDr. Jaroslav Šlajer, CSc. (*1920 - t1975), historik a pedagog, autor učebnic 
dějepisu (Šlajer Jaroslav. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 
2014]. D ostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_nůmber=000036558&local_base=AUT); další 
dílo: ŠLAJER, Jaroslav. Husitství v našem kraji: západní Čechy v husitském revolučním 
hnutí. 1. vyd. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1963.
24 Václav Tyr (1901* - 11988), učitel, regionální historik, pedagog a dramatik; autor 
učebnice dějepisu, divadelních her a pedagogických spisů (Tyr Václav. In: Databáze 
autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
ttp: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_nůmber=000039281&local_base=AUT).
25 K Aloisovi Sosíkovi se mi nepodařilo dohledat bližší informace.
26 Emil Stračár (*1923 - 11981), pedagog a vědec, autor dějepisných učebnic a řady 
pedagogických spisů (Stračár Emil. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. 
[vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000145044&local_base=AUT).
27 O Vojtěchovi Vrabcovi se mi nepodařilo dohledat bližší informace.
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Žáček28. Učebnice byla schválena výnosem ministerstva školství ze dne 

30. listopadu 1954 a vycházela každý rok od roku 1955 do roku 1960.

Text je členěn do osmi kapitol a výklad začíná „Obdobím raného 

feudalismu“ a končí kapitolou „Revoluční rok 1848 v našich zemích“.

Text učebnice je dále dělen na podkapitoly a jednotlivé odstavce 

obsahují tučně psané nadpisy. Objevují se zde také marginálie, které 

přibližují obsah jednotlivých odstavců. Na konci každé podkapitoly jsou 

otázky k předchozímu textu.

Součástí učebnice jsou obrazové přílohy, které se vyskytují 

v průběhu kapitol. K husitské tématice se jedná o kresby husitských 

bojovníků a válečných vozů. V učebnici jsou obsaženy i mapy - pro téma 

husitské revoluce se v učebnici nachází dvě mapy zabývající se 

výpravami křižáků do Čech a nejdůležitějších bojišť a pronikání husitů 

do zahraničí. Samotné husitství je popsáno na dvaceti devíti stranách.

Druhým pramenem, který jsem v tomto období použila, byl Dějepis 

pro 7. ročník.29 Byl vydán v roce 1958 a schválen výnosem ministerstva 

školství a kultury ze dne 29. března 1958.

Tato učebnice je určena pro sedmý ročník všeobecně vzdělávacích 

škol a jedná se o pokusnou učebnici. Rozdělena je na pět kapitol a svůj 

výklad začíná „Obdobím raného středověku“ a končí kapitolou „Počátek 

novověku“.

Dále je členěna do podkapitol, kde jsou tučně zvýrazněny některé 

důležité informace -  často jména, místa, bitvy apod. Text také obsahuje 

marginálie, které pomáhají v orientaci v látce.

Učebnice je doplněna obrazovou přílohou. K husitství se vztahuje 

kresba Jana Husa a také kresby husitských zbraní. Dále jsou 

v učebnici fotografie děl slavných autorů, jako je Mikoláš Aleš, Josef 

Mánes, Václav Brožík a Bohumil Kafka. Učebnice obsahuje i mapy,

28 Doc. PhDr. Václav Žáček (*1905 - t1986), historik, autor učebnic dějepisu (Žáček 
Václav. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné 
z: http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_nůmber=000043816&local_base=AUT); 
spoluautorem několika publikací zabývajících se dějinami slovanských národů a 
publikací věnujících se několika osobnostem.
29 SOSÍK, Alois. Dějepis pro sedmý ročník všeobecně vzdělávacích škol. Pokusná 
učebnice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.
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v případě husitství to jsou mapy se zakreslenými křížovými výpravami 

a důležitými bojišti. Husitství je zachyceno na dvaceti třech stranách.

Jako jediný autor je uveden Alois Sosík, který učebnice dějepisu 

psal již pro měšťanské školy od roku 1936. Je také autorem třetí 

učebnice, kterou jsem v tomto období použila jako pramen s názvem 

Dějepis pro šestý ročník.30 Tato učebnice byla schválena výnosem 

ministerstva školství a kultury ze dne 15. května 1959 a ve stejném 

roce byla i vydána. Jedná se o pokusnou učebnici a je rozdělena na dvě 

tematické části: „Počátky našich národních dějin“ a „Středověké období 

našich dějin“.

Učebnice se dále člení na kapitoly a podkapitoly a výklad začíná 

kapitolou „Naše vlast v pravěku“ a končí kapitolou „V době největšího 

útisku našeho národa“.

Text také obsahuje tučně zvýrazněná slova, především ta, která 

vystihují obsah daného odstavce. Také se zde vyskytují marginálie 

přibližující jednotlivé části textu.

Je doplněna o obrazové přílohy, které jsou velmi četné. Autorem 

ilustrací je Václav Matas. K husitství jsou vyobrazeny kresby, které 

svým obsahem přibližují dobu -  nejedná se o strohé kresby husitských 

bojovníků, případně zbraní, ale jsou zde zachyceni husité v bitvách, při 

dobývání, kazatelé před lidem apod. Vyskytují se zde i mapy, a sice, 

v případě husitské problematiky, „Plán Prahy z doby Karlovy“. Husitská 

revoluce je shrnuta na čtrnácti stranách.

1.3 Prameny z let 1960 -  1978

Ve třetím vytyčeném období jsem pracovala se třemi prameny. 

První z nich, Dějepis pro 7. ročník základní devítileté školy, však 

vycházel pravidelně každý rok od roku 1962 do roku 1980 

v nezměněném vydání.31 Já jsem konkrétně pracovala s šestnáctým

30 SOSÍK, Alois. Dějepis pro šestý ročník všeobecně vzdělávacích škol. Pokusná 
učebnice. 1. část. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.
31 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch. Dějepis pro 7. ročník základní devítileté školy. 16. 
vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.
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vydáním z roku 1979. Tato učebnice byla schválena výnosem 

ministerstva školství a kultury ze dne 21. září 1961.

Učebnice je rozdělena na čtyři části, při čemž první má název 

„Období raného feudalismu“ a výklad je ukončen částí „Období pozdního 

feudalismu“.

Text je dále členěn na kapitoly a podkapitoly, ve kterých jsou 

jednotlivá témata oddělena nadpisy napsanými kurzívou. Na konci 

každé podkapitoly jsou uvedeny otázky. Učebnice také obsahuje bohaté 

obrazové přílohy, jejichž autorem je český malíř, výtvarný pedagog 

a ilustrátor Radomír Kolář. V kapitole věnující se husitství jsou četné 

obrazové přílohy a tak se objevují téměř na každé straně. Jedná se

o kresby, které jsou buď černobílé, nebo červeně kolorované a tématem 

bývají různé důležité okamžiky v husitství, vztahující se k danému 

tématu (např. prodávání odpustků, shromáždění před Betlémskou 

kaplí, putování na Tábor, různé výjevy ze života Jan Husa a jiné). Na 

konci učebnice jsou další obrazové přílohy, které jsou ale barevné.

Součástí tohoto pramene jsou i mapy a v případě husitství i plány 

bitev. Husitské revoluční hnutí je popsáno na čtyřiceti dvou stranách.

Tato učebnice byla napsána dvěma autory - Aloisem Sosíkem 

a Vojtěchem Vrabcem.

Dalším pramenem, se kterým jsem pracovala, je učebnice 

Dějepis I., kterou schválilo ministerstvo školství výnosem ze dne 

4. července 1973.32 Učebnice vyšla v roce 1975.

Určena je pro internátní školy pro pracující a dělí se na dvě části 

„Pravěk a starověk“ a „Středověk“. To zhruba i vymezuje celkový obsah 

učebnice. Hlavní dvě části se dále člení na kapitoly a podkapitoly 

a obsah jednotlivých částí textu přibližují marginálie. Mimo to jsou 

některá slovní spojení v textu podržená pro jejich zdůraznění.

Tento pramen neobsahuje ani obrazovou přílohu, ani mapy 

a samotné husitství je popsáno na šesti stranách, tentokrát ale formátu 

A4.33

32 RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila. Dějepis I. 2. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1975.
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Autorky učebnice jsou dvě, Jiřina Rennerová34 a Jarmila 

Růžičková35.

Mimo výše zmíněné učebnice se také obě autorky podílely na psaní 

další učebnice, se stejným názvem Dějepis I.36, která byla schválená 

ministerstvem školství také 4. července 1973, avšak jiným výnosem. 

I tato učebnice vyšla v roce 1975 a její obsah je takřka totožný 

s obsahem učebnice, kterou jsem uvedla výše. Přesto je zde jeden 

nezanedbatelný rozdíl -  přibývá zde jeden autor a to Vratislav Čapek37. 

Husitství je zde popsáno na devíti stranách, ovšem jedná se

0 identický text, který je jinak naformátován.

1.4 Prameny z let 1978 -  1989

V posledním vytyčeném období jsem pracovala se třemi prameny. 

První z nich, Dějepis pro první ročník experimentálních gymnázií, byl 

vydán v roce 1979 a schválen Výzkumným ústavem pedagogickým 

v Bratislavě dne 18. května 1978.38 Přestože tato učebnice byla 

schválena měsíc před vydáním nového zákona z roku 1978, obsahově

1 autorsky měla blíže k ostatním učebnicím, které spadají do této doby. 

Proto jsem se rozhodla učebnici zařadit do tohoto období.

Je rozdělena do tří kapitol a její výklad začíná „Obdobím raného 

feudalismu“ a končí „Obdobím pozdního feudalismu“. Pramen je dále

33 Ostatní učebnice mají formát menší, A5.
34 PhDr. Jiřina Rennerová (*1934 - t?), učitelka a kronikářka města Benešov, autorka 
dějepisných učebnic (Rennerová Jiřina. In: Databáze autorit národní knihovny ČR 
[online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000284398&local_base=AUT).
35 PhDr. Jarmila Růžičková, autorka učebnic dějepisu a didaktických prací pro 
vyučování dějepisu (Růžičková Jarmila. In: Databáze autorit národní knihovny ČR 
[online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000328242&local_base=AUT).
36 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila. Dějepis I. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1975.
37 Doc. PhDr. Vratislav Čapek, CSc. (*1923 - t?), zabýval se teorií dějepisného 
vyučování; autorem dějepisných učebnic včetně učebnic vyšlých po roce 1989 
(poslední vyšla v roce 2001); autorem také publikací zabývající se didaktikou dějepisu 
a několika historických prací (Čapek Vratislav. In: Databáze autorit národní knihovny 
ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000004050&local_base=AUT).
38 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián. Dějepis pro 1. ročník 
experimentálních gymnázií. 2. část. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1979.
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členěn na podkapitoly, které se dělí na tematické celky. Samotný text 

v učebnici je dost nesourodý, což naznačuje, že se jedná

o experimentální učebnici. Obsahuje odstavce s různým řádkováním, 

dále jsou v textu vloženy nadpisy, které zasahují do textu (objevují se 

například uprostřed věty) -  zřejmě se jedná o obraz budoucích 

marginálií. Na konci každé podkapitoly pak jsou „Úkoly k opakování“ 

s otázkami.

Tato učebnice neobsahuje žádné obrazové přílohy ani mapy 

a husitství je popsáno na devíti stranách.

Učebnici připravili tři autoři - Tomáš Jílek39, Štefan Mocko40 

a Marián Skládaný41.

Dalším pramenem, který jsem v tomto období použila, je Dějepis 

pro 1. ročníky gymnázia.42 Tato učebnice byla vydána v roce 1984 

a schválena výnosem ministerstva školství ze dne 27. dubna 1983.

Učebnice se dělí na dva oddíly s názvy „Předtřídní společnost“ 

a „Třídní společnosti“. Další členění je na kapitoly a podkapitoly. V rámci 

jednotlivých podkapitol je text přibližován příslušnými margináliemi 

a některá důležitá slovní spojení či dokonce celé věty jsou vytištěny 

tučně. Součástí pramene jsou také obrazové přílohy, k husitství to jsou 

kresby husitských bojovníků a jejich zbraní. Autoři nezapomněli ani na 

mapy, pro husitskou problematiku lze v učebnici nalézt důležité bitvy 

zanesené do mapy Čech. Samotná husitská revoluce je shrnuta na 

patnácti stranách.

Na konci každé kapitoly jsou „Podklady ke studiu“, v kapitole 

zabývající se husitstvím tato část obsahuje úryvek z díla Zdeňka

39 Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. (*1934 - t?), autor prací z oboru didaktiky dějepisu a 
regionálních dějin západních Čech (Jílek Tomáš. In: Databáze autorit národní knihovny 
ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000048348&local_base=AUT).
40 O Štefanovi Mockovi se mi nepodařilo najít další informace.
41 Doc. PhDr. Marián Skládaný, CSc. (*1934 - t?), slovenský historik, autor 
dějepisných učebnic (Skládaný Marián. In: Databáze autorit národní knihovny ČR 
[online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?fůnc=direct&doc_number=000229358&local_base=AUT).
42 JÍLEK, Tomáš et al. Dějepis pro 1. ročník gymnázia. 1. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1984.
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Nejedlého Komunisté -  dědici velikých tradic českého národa z roku 

194643, a „Otázky a úkoly“, kde jsou uvedeny úkoly k předešlé kapitole.

Jako hlavní autor je zde uveden Tomáš Jílek. Mezi dalšími autory 

se nacházejí Štefan Mocko, Marián Skládaný, Jarmila Růžičková 

a Václav Michovský44.

Třetím pramenem je Dějepis pro 6. ročník základní školy45, který 

vyšel v roce 1990 a byl schválen ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy dne 15. prosince 1988. Jedná se o šesté přepracované 

vydání učebnice, která původně vyšla v roce 1981 pod názvem Dejepis 

pre šiesty ročník základnej školy.46 V roce 1982 vyšla již pod názvem 

Dějepis pro 6. ročník základní školy.

Učebnice se dělí na dva oddíly s názvy „Feudální společnost“ 

a „Přechod ke kapitalistické společnosti -  novověku“. Další členění 

učebnice je podle období, ty se dále dělí na jednotlivé kapitoly. Text 

obsahuje marginálie a tučně vytištěná důležitá slovní spojení. Na konci 

každé kapitoly jsou otázky k předešlé látce. Tento pramen obsahuje 

obrazové přílohy -  kresby, malby a fotografie. V kapitolách o husitství 

jsou kresby husitských zbraní, mistra Jana Husa, malby Mikoláše Aleše 

a fotografie například Betlémské kaple. Autorem kreseb je akademický 

malíř Josef Cesnak. Nechybí zde ani mapy, k husitství se jedná

o zobrazení míst husitských bitev a jejich výpravy do zahraničí. 

Husitství je popsáno na šestnácti stranách.

Mezi autory se objevuje již výše zmínění Tomáš Jílek a Marián 

Skládaný, dále Jozef Baďurík47 a Marta Butvinová48.

43 NEJEDLÝ, Zdeněk. Komunisté - dědici velikých tradic českého národa. Praha: 
Sekretariát ÚV KSČ, 1946.
44 PhDr. Václav Michovský, CSc. (*1922 - +1994), vysokoškolský pedagog, 
nakladatelský redaktor, autor učebnic dějepisu (Michovský Václav. In: Databáze 
autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000023566&local_base=AUT).
45 SKLÁDANÝ, Marián et al. Dějepis pro 6. ročník základní školy. 6. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80-04-25038-6.
46 JÍLEK, Tomáš, BUTVINOVÁ, Marta a BAĎURÍK, Josef. Dejepis pre šiesty ročník 
základnej školy. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog, nakl., 1981.
47 Doc. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. (*1910 - +1972), pedagog, spisovatel, autor povídek 
pro děti; spoluautor učebnic dějepisu a také metodických příruček k učebnicím 
dějepisu (Baďurík Jozef. In: Databáze autorit národní knihovny ČR [online]. [vid. 19. 6. 
2014]. Dostupné z:
http: //aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000153067&local_base=AUT).
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2 Vývoj školství

Vývoj školství po „Vítězném“ únoru v roce 1948 až po Sametovou 

revoluci v roce 1989 lze rozdělit na úseky ohraničené několika 

školskými zákony.

Než se však dostanu k samotnému vývoji školství v Československé 

republice, je potřeba zmínit některé důležité momenty, které tvarovaly 

školství na celé století. Mezi ně patří reforma středního školství z roku 

1849, která přidala k tehdy exitujícím šestiletým gymnáziím dva roky 

studia navíc a tak vznikla klasická osmiletá gymnázia. Dva přidané 

ročníky byly dvěma prvními ročníky filosofické fakulty a studium začala 

zakončovat maturitní zkouška. Vedle těchto gymnázií vznikala i reálná 

gymnázia, která byla zprvu šestiletá. V roce 1868 se reálná gymnázia 

prodloužila o jeden ročník a i toto studium bylo zakončeno maturitní 

zkouškou.49

Už za Rakouska, přesněji v druhé polovině 19. století, vznikl 

systém organizace škol. Ten v zásadě přetrval až do vydání školského 

zákona v dubnu 1948. Tzv. Hausnerův zákon z roku 1869 zřizoval 

soustavu národního školství a zaváděl povinnou osmiletou školní 

docházku. Tím nově vznikaly osmileté obecné školy. Vedle obecných 

škol existovala již zmiňovaná gymnázia a reálky, a měšťanské školy.50

Po vzniku Československé republiky v říjnu 1918 nedošlo ve 

školství k podstatným změnám. Byl sice vydán Malý školský zákon 

v roce 1922, ale ani ten neznamenal zásadní změny. Školský systém 

tedy obsahoval dva směry - střední školy (což byly různé typy gymnázií 

a reálky) a základní školství tvořené osmiletými obecnými a tříletými 

občanskými školami, označovanými jako měšťanky.51

Zásadní změny přinesl až vývoj po druhé světové válce.

V poválečných letech byla koncepce československého školství v centru

48 PhDr. Marta Butvinová, autorka o které se mi nepodařilo dohledat další údaje.
49 CIGÁNEK, Radim. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Vyd. 1. Praha: 
Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1611-7. S. 16.
50 Do těchto typů škol mohli žáci přejít po absolvování prvních pěti let obecných škol. 
CIGÁNEK, Radim, pozn. 49, s. 16.
51 CIGÁNEK, Radim, pozn. 49, s. 17.
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pozornosti všech politických stran. V tomto období až do vydání zákona 

č. 95/1948 Sb. se rozhodovalo o charakteru školství. Proti sobě stálo 

několik koncepcí. Národní socialisté i sociální demokracie usilovali

o diferenciovanou jednotnou školu. Proti nim byla představa důsledné 

jednotné školy, která byla programem komunistů. Lidová strana přišla 

s požadavkem církevního školství.52

Do čela reformátorů se postavil Zdeněk Nejedlý, který měl od konce 

války do počátku padesátých let zcela mimořádné postavení. Stal se 

prvním poválečným ministrem školství a osvěty. Po volbách v roce 1946 

z resortu odešel a vrátil se do něho po únoru roku 1948, kde setrval až 

do roku 1953.53

Zdeněk Nejedlý spolu s představiteli levicového učitelstva 

prosazovali jednotnou školu, neboť diferenciace počítající s rozdíly mezi 

lidmi neodpovídala marxistické ideologii.54

2.1 Zákon č. 95/1948 Sb.

První pomyslný úsek ve vývoji školství po „Vítězném“ únoru lze 

ohraničit lety 1948 - 1953. Na jeho začátku stojí zákon ze dne 

21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský 

zákon).55

Samotný zákon je rozdělen na osm částí. Hned v jeho první části 

s názvem základní ustanovení, je v prvním odstavci vytyčeno, že veškerá 

mládež měla dostat jednotné, tedy stejné základní obecné vzdělání.56

Další odstavec se věnuje struktuře školství. Nejnižší stupeň 

představovala mateřská škola57, na kterou navazovala škola prvního

52 JŮVA, Vladimír jun. a sen. Stručné dějiny pedagogiky. 4. rozšířené vyd. Brno: Paido,
1997. ISBN 80-85931-43-5. S. 59.
53 HANZAL, Josef. Zdeněk Nejedlý a poválečné české školství a kůltůra. In: Minulost, 
současnost a budoucnost gymnazijního vzdělání. Sborník z  konference konané ve dnech 
24. -  25. června 1999 v Jičíně. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000. ISBN 80- 
86-254-02-X. S. 95.
54 VALIŠOVÁ, Alena, et al. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 
978-80-247-1734-0. S. 84.
55 Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). In: 
Sbírka zákonů a nanzení republiky Československé. 1948, částka 38, s. 829 -  838.
56 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 1, odst. 1.
57 MŠ se podrobněji věnuje druhá část, mohly ji navštěvovat děti ve věku od tří do šesti 
let.
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(národního) a druhého (středního) stupně.58 Oba stupně dohromady 

poskytovaly základní školní vzdělání, které bylo povinné, jednotné 

a bezplatné.59 Tímto zákonem se také školy staly učilišti státními.60

Třetí část se věnuje školám prvního a druhého stupně. Stanovuje 

se zde, že povinnost chodit do školy prvního a druhého stupně trvala 

devět let.61 Tím se povinná školní docházka prodloužila o jeden rok. 

Přesto povinnost navštěvovat školu ve skutečnosti nekončila ani 

patnáctým rokem dítěte, neboť dál muselo docházet do základních 

odborných škol (viz níže).

Národní školu tvořil pětiletý první stupeň jednotné školy62 a střední 

školu čtyřletý druhý stupeň jednotné školy.63

Čtvrtá část zákona se zabývá školami třetího stupně, které se dělily 

na povinné a výběrové.64 Povinné byly zastoupeny základními 

odbornými školami, které navštěvovali povinně ti žáci, kteří nedocházeli 

do jiných škol třetího stupně.65 Tyto školy měly zpravidla tři ročníky66 

a nahradily bývalé školy učňovské.67

Mezi výběrové školy patřily odborné školy se studijní dobou kratší 

než čtyřletou68, které měly dva až tři postupové ročníky69, a vyšší 

střední školy se studijní dobou nejméně čtyřletou. Vyšší střední školy 

byly zastoupeny dvěma základními typy: Vyšší odborné školy, které byly 

čtyřleté a pětileté, a gymnázia se čtyřmi ročníky.70 Všechny dosavadní 

typy středních škol tímto zákonem přestaly existovat.71

Pátá část zákona se věnuje školám pro mládež vyžadující zvláštní

péči.

58 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 1, odst. 2.
59 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 5.
60 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 4.
61 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 13, odst. 1.
62 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 23.
63 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 28.
64 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 33.
65 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 46, odst. 2.
66 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 46, odst. 1.
67 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 84.
68 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 33.
69 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 51.
70 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 33.
71 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 84.

24



Část šestá s názvem obecná ustanovení přináší odstavec o ochraně 

názvu škola, podle něhož se školou smí nazývat jen státní učiliště.72

Pro mou práci je v této části důležitý § 69 o učebnicích 

a pomocných knihách. V tomto paragrafu se v jednotlivých odstavcích 

určuje, že na školách se smělo používat jen učebnic a pomocných knih 

schválených ministerstvem školství a osvěty. Tyto učebnice a knihy 

smělo vydávat pouze státní nakladatelství.73

Za hlavní postavu stojící za zákonem z roku 1948 by se dal označit 

Zdeněk Nejedlý. Ten přestal být 31. ledna 1953 ministrem školství 

a osvěty a nahradil ho Ernest Sýkora. Navzdory tomu, jak je i dnes 

Zdeněk Nejedlý vnímán, on sám ne vždy souhlasil s oficiální 

komunistickou ideologií. Stavil se do určité opozice vůči stranicky 

prosazovanému plánu, který usiloval o zkrácení školní docházky, 

zrušení gymnázií a úplné podřízení školství sovětskému vzoru. 

Chystaná reforma z let 1952 -  1953 už nebyla jeho dílem.74

2.2 Zákon č. 31/1953 Sb.

Druhé období, ohraničené lety 1953 -  1960, začíná vydáním 

školského zákona dne 24. dubna 1953.75 Tímto zákonem byl zrušen 

předchozí školský zákon z roku 1948 společně s dalšími vládními 

nařízeními, kterými se prováděly ustanovení školského zákona.76

Hned v první části nového školského zákona je definována školská 

soustava. Nejnižší stupeň soustavy představuje mateřská škola.77 Od 

šestého roku mělo dítě povinnost navštěvovat další stupeň vzdělání osm 

let.78 Tím se oproti předchozímu zákonu povinná školní docházka 

zkrátila o jeden rok. Důvod tohoto zkrácení lze hledat ve složité 

ekonomické situaci.79

72 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 62.
73 Zákon č. 95/1948 Sb., pozn. 55, § 69.
74 HANZAL, František, pozn. 52, s. 99.
75 Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). In: 
Sbírka zákonů republiky Československé. 1953, částka 18, s. 193 -  195.
76 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 18.
77 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 2.
78 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 3, odst. 3.
79 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 85.
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Zkrácení povinné školní docházky přineslo své problémy. O jeden 

rok byl zkrácen druhý stupeň, což zvýšilo nároky na stupeň první. 

Tento stupeň, zvaný národní škola, měl stále délku pěti let, avšak do 

pátého ročníku se začaly zavádět předměty obvyklé pro druhý stupeň 

(jako je dějepis, zeměpis, přírodopis). Přechod z čtvrtého do pátého 

ročníku tak představoval skok, se kterým se řada dětí neuměla 

vyrovnat. Výsledkem bylo vysoké procento propadajících žáků.80

Namísto základních devítiletých škol byly nově zřizovány osmileté 

a jedenáctileté střední školy. Děti tak mohly základní všeobecné 

vzdělání absolvovat buď v osmileté střední škole81, nebo v prvních osmi 

postupových ročnících jedenáctiletky. Zbylé tři ročníky této školy se 

staly výběrovými.82 Začaly nahrazovat dosavadní gymnázia, která tak 

byla zrušena a obnovena až zákonem v roce 1968 (viz níže). Tyto ročníky 

představovaly vyšší odborné vzdělání s přípravou na vysoké školy.

Jako další existovaly odborné školy83 nebo školy pro mládež 

vyžadující zvláštní péči.84 Byla zavedena také řada mimořádných forem 

studia při zaměstnání pro pracující.85

Druhá část tohoto zákona se věnuje školám pro vzdělávání 

učitelů86, a třetí část přináší ustanovení společná, přechodná 

a závěrečná.87

2.3 Zákon č. 186/1960 Sb.

„Budování vyspělé socialistické společnosti a přechod ke komunismu 

vyžaduje všestranně rozvinutého a vzdělaného člověka.“88

Problémy, které přinesl školský zákon z roku 1953, se musel 

zabývat i jedenáctý sjezd KSČ v roce 1958. Na tomto sjezdu byl vznesen

80 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 85.
81 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 4, odst. 1.
82 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 4, odst. 2.
83 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 5.
84 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 6.
85 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 85.
86 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 7 -  10.
87 Zákon č. 31/1953 Sb., pozn. 75, § 11 -  19.
88 Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka 
zákonů Československé socialistické republiky. 1960, částka 82, s. 645 -  652.
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požadavek opětného prodloužení základního vzdělání.89 Tento 

požadavek nakonec přinesl nový školský zákon ze dne 15. prosince 

196090, který vymezuje začátek třetího období vývoje školství v ČSSR 

spadajícího do let 1960 - 1978. Tímto zákonem byl také zrušen 

předchozí školský zákon z roku 1953.91

Třetí období uvádím citátem z úvodních slov zákona, který je 

navzdory uvedenému citátu odrazem uvolněné politické atmosféry 

šedesátých let.

I přes uvolnění, které tato léta přinesla, je v úvodním ustanovení 

stanoveno, že „výchova a vyučování jsou založeny na vědeckém 

světovém názoru, marxismu-leninismu“.92 Děti měly procházet 

komunistickou výchovou93 a zbytek pracující společnosti se měl při 

zaměstnání vzdělávat, neboť to bylo nedílnou součástí vyspělé 

socialistické společnosti.94 Stále významnější úlohu získával 

Československý Svaz mládeže a jeho pionýrská organizace.95

Předškolní výchovu nově zajišťovaly jesle, určené pro děti 

nejútlejšího věku do tří let96, a mateřská škola.97 Obě instituce měly 

umožnit ženám vrátit se dříve do zaměstnání.

Základní vzdělání poskytovala základní devítiletá škola pro děti od 

šesti do patnácti let.98 Tento modernizační krok znamenal jakýsi návrat 

k zákonu z roku 1948.99 Povinná školní docházka se tak opět 

prodloužila o jeden rok.

Výchova pro děti školou povinné byla zajištěna i v době mimo 

vyučování.100 Součástí základní devítileté školy se tak stala školní

89 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 85.
90 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88.
91 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 37.
92 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 1, odst. 3.
93 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 1, odst. 5.
94 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 1, odst. 6.
95 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 1, odst. 7.
96 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 4, odst. 1.
97 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 4, odst. 2.
98 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 6.
99 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 85.
100 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 2.
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družina pro žáky od prvního do pátého ročníku a školní klub určený 

žákům starším, tedy od šestého do devátého ročníku.101

Děti mohly zájmově studovat také umění nebo jazyky v lidových 

školách umění102 a lidových školách jazyků.103

Další stupeň představovalo střední vzdělání. Střední vzdělání 

poskytovala odborná učiliště, učňovské školy104 a odborné školy.105 

Úplné střední vzdělání106 bylo možné získat na středních odborných 

školách107, středních všeobecně vzdělávacích školách108, které nahradily 

poslední tři ročníky dosavadní jedenáctileté střední školy, 

a konzervatořích.109

Pracující si mohli doplnit vzdělání na střední škole pro pracující110 

nebo v podnikové škole technické.111 V obou těchto školách mohli získat 

úplné střední vzdělání a tím i možnost studia na vysoké škole. Pro ty 

pracující, kteří již měli střední odborné či úplné střední vzdělání 

a víceletou odbornou praxi, byly zřizovány podnikové instituty, které 

nabízely vyšší odborné vzdělání trvající nejméně dva roky.112

Do třetího období vývoje školství ČSSR spadá vydání zákona

o gymnáziích ze dne 19. prosince 1968.113 Tímto zákonem byla 

po patnácti letech obnovena gymnázia, zrušená školským zákonem 

v roce 1953 (viz výše). Jejich opětovné zřízení mělo zvýšit úroveň 

středoškolského vzdělání.114 Na gymnázia byly postupně přeměněny 

všeobecné vzdělávací školy od školního roku 1968/1969.115

101 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 6, odst. 3.
102 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 22.
103 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 23.
104 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 8.
105 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 10.
106 Tyto školy po jejich absolvování přinášely možnost studia na vysokých školách.
107 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 11.
108 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 12
109 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 15.
110 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 9.
111 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 13.
112 Zákon č. 186/1960 Sb., pozn. 88, § 14.
113 Zákon č. 168/1968 Sb., o gymnáziích. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky. 1968, částka 46, s. 455.
114 Zákon č. 168/1968 Sb., pozn. 113, § 1, odst. 1.
115 Zákon č. 168/1968 Sb., pozn. 113, § 2, odst. 1.
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2.4 Zákon č. 63/1978 Sb.

Čtvrté, tedy poslední období vývoje školství v ČSSR, vymezují léta 

1978 - 1989. Počáteční hranicí tohoto období je zákon ze dne 21. června 

1978 o opatřeních v soustavě základních a středních škol.116 Tento 

zákon není označován zákonem školským, přesto je zákonem velmi 

podstatným pro vývoj školství.

Zákon měl přinést především takové podmínky ve školské 

soustavě, které by umožnily veškeré mládeži dosáhnout středního 

a úplného středního vzdělání.117

Povinná školní docházka byla prodloužena na deset let, čímž se 

poprvé v historii školství stalo, že povinná školní docházka byla jinak 

dlouhá než základní vzdělání. Samotné základní vzdělání poskytovaly 

osmileté základní školy. Ty se dělily na dva čtyřleté stupně. První 

stupeň prodělal zásadní změnu - byl pojat podle modelu sovětské 

počáteční školy.118

Až do roku 1984 ještě existovaly základní devítileté školy. Ty byly 

postupně rušeny a úplně zanikly 31. srpna 1984.119 Pro žáky, kteří 

navštěvovali základní devítileté školy, byla v zákoně stanovena výjimka - 

jejich povinná školní docházka byla splněna absolvováním všech devíti 

ročníků základní devítileté školy.120

Povinnost navštěvovat školu končila pro žáky osmiletých 

základních škol až po absolvování prvního a druhého ročníku školy 

střední.121 Tyto školy představovaly další stupeň vzdělání a poskytovaly 

střední nebo úplné střední vzdělání.122 Mezi druhy středních škol nově 

přibyla střední odborná učiliště, která začala poskytovat mimo 

středního vzdělání ve dvou a tříletých oborech, i úplné střední vzdělání 

zakončené maturitou.123 Záměrem bylo poskytnout i dělnické mládeži

116 Zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol. In: 
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1978, částka 14, s. 258 -  267.
117 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 1, odst. 2.
118 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 86.
119 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 44, odst. 2.
120 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 34, odst. 2.
121 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 34, odst. 7.
122 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 5, odst. 1.
123 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 6 -  7.
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úplné středoškolské vzdělání a tak i možnost studia na vysoké škole. 

Maturitní zkouška tím však ztratila na své pověsti. Tento krok měl

i řadu kladných důsledků. Maturity tak mohla dosáhnout i řada dětí 

z intelektuálních vrstev, které díky politickým důvodům nedostaly 

doporučení ke studiu na střední škole. Toto doporučení podávaly 

základní školy, a byly v něm preferovány nikoliv pedagogické 

a psychologické předpoklady, ale předpoklady politické a ideové.124

Vedle středních odborných učilišť nadále existovala gymnázia, 

střední odborné školy, konzervatoře, odborné školy, odborná učiliště, 

učňovské školy a střední školy pro pracující.125

Kromě uvedené soustavy základních a středních škol nadále 

existovaly také školy pro mládež vyžadující zvláštní péči.126 V zákoně je 

pamatováno i na nadané děti, které mohly navštěvovat speciální třídy 

a školy pro nadané a talentované.127

V tomto zákoně je stejně jako ve školském zákoně z roku 1960 

ustanovena spolupráce se Socialistickým svazem mládeže a jeho 

Pionýrskou organizací.128

Ve zrušujících ustanovení byl zrušen mimo jiné předešlý školský 

zákon č. 186/1960 Sb. i zákon o gymnáziích z roku 1968.129

V březnu roku 1984 byl vydán poslední školský zákon o soustavě 

základních a středních škol.130 Ten však již nic nového nepřinesl. Zákon 

spíše shrnoval soustavu školství, která se měla změnit od srpna 1984 

zrušením základních devítiletých škol.

124 VALIŠOVÁ, Alena, et al., pozn. 54, s. 87.
125 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 8 -  14.
126 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 23 -  27.
127 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 30.
128 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 41.
129 Zákon č. 63/1978 Sb., pozn. 116, § 53.
130 Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon). In:
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1984, částka 5, s. 110 -  124.
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3 Husitství v učebnicích dějepisu mezi lety 1948 -  1953

Pro obraz husitství v učebnicích dějepisu v prvním období jsem si 

zvolila čtyři učebnice, které vyšly v letech 1948131, 1951132 a 1952133. 

Všechny byly vydány během platnosti zákona č. 95/1948 Sb., takže by 

měly být přizpůsobeny tehdejšímu novému uspořádání.

Rozsah textů, které se zabývají husitstvím, je různý podle toho, pro 

které žáky je učebnice určena. Gymnazijní učebnice se pak zabývá 

husitstvím celkem podrobně, včetně popisů bitev a počtů vojáků.

Učebnice z roku 1952 se o husitství zmiňuje již v samotném úvodu, 

jako o zárodku komunistické společnosti. Husitská revoluce tak měla 

být „trvalým zdrojem nejlepších tradic národa“ a měla „podepňt výchovu 

nového socialistického člověka“.134

V následujících několika podkapitolách shrnu období husitské 

revoluce tak, jak je popsána na stránkách učebnic.

3.1 Předhusitský vývoj a příčiny revolučního hnutí podle 
učebnic

Na stránkách učebnic je možné nalézt tři body typické pro přelom 

14. a 15. století, které v Čechách vyústily v krizi a následné revoluční 

hnutí. Přelom století je charakterizován především rozvratem církve, což 

je i první bod, kterému je v učebnicích věnován prostor. Církev se stala 

největším feudálním pánem a tím byla převážena její náboženská 

stránka.135 Navíc se v ní objevily zlořády. V učebnici z roku 1951 je pod 

tučně vytištěným slovem zlořády odstavec s textem, v němž je vylíčeno 

bohatství církve a také to, že dosazování do církevních úřadů 

nesouviselo v této době se schopnostmi či vzděláním, ale s množstvím 

peněz, které žadatel zaplatil stolici za poplatky.136 Tyto poplatky ovšem 

představovaly jakýsi prvotní vklad do výnosného obchodu, neboť se 

církevní úřady staly výnosným podnikem. Věřící byl totiž povinen církvi

131 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6.
132 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9. KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15.
133 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17.
134 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 3.
135 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 60.
136 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 60.
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platit poplatky v podstatě za vše -  za pohřby, zpovědi, apod. V této době 

jsou zaváděny i odpustky, které si mohli lidé koupit namísto pokání. Ve 

většině učebnice je popis církevního úpadku omezen jen na několik vět 

spojených s poukazem na bohatství církve a její popis jako největšího 

feudálního pána.

Obrovský církevní majetek byl stále více vnímán prostým lidem 

a ten postupně začal vidět v církvi i své největší vykořisťovatele. Proto se 

proti ní postupně obrací nejchudší vrstvy.

I přes výnosné úřady se v církvi objevila nemajetná vrstva kněží, 

z kterých se postupně rodili ideologové budoucího revolučního hnutí. 

Sami se stali kritiky nejen církevního bohatství.137

Další bod celkové krize společnosti je hledán v začínajícím 

sociálním třídění, čímž také vznikla i třídní nerovnost. Největší prostor 

v učebnicích spojený se sociální krizí je věnován popisu tříd ve městech, 

kde byla situace komplikovanější, než na venkově. Chudina ve městech 

žila v horších podmínkách, než chudina venkovská a proto se stala 

nejrevolučnější částí obyvatelstva.

Třetím bodem krize na přelomu století byl národnostní boj mezi 

Čechy a Němci. České reformační hnutí se právě národnostním 

charakterem odlišuje od zahraničních reformací. Tento boj je opět 

hledán ve městech, kde probíhal mezi obchodníky, kteří byli bohatí 

a měli německou národnost na jedné straně a vrstvou řemeslnickou 

a tovaryšskou na straně druhé. Německé obyvatelstvo je popisováno 

jako cizí živel, který se s českým národem nesžil.138 Češi jsou 

označováni jako pokrokový živel na rozdíl od zpátečnického německého 

patriciátu.139

Sociální boj, který byl podle učebnic hlavním důvodem husitské 

revoluce, se přenesl na půdu církevní. Ačkoliv většina učebnic popisuje 

důvod tohoto přenesení boje v tom, že poddaní viděli největšího 

vykořisťovatele v církvi, učebnice z roku 1948 přináší jiné vysvětlení: 

„Poněvadž je  husitství revolucí středověkou, mluví řečí přiměřenou

137 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 86.
138 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 88.
139 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 61.
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středověku. Nemluví o socialismu a třídním boji ani o demokracii, nýbrž

0 zákonech Božích, o spáse posmrtné, kterou si chce zajistit mravným 

životem zde na zemi, mluví o hříšném životě, který je  dílem Antikristovým, 

chce nápravu církve v ,hlavě i údech‘.“140

3.2 Mistr Jan Hus a počátek husitství podle učebnic

V souvislosti s osobností mistra Jana Husa, který představuje 

jednu ze tří osobností husitství, kterým je věnována větší pozornost, je 

v učebnicích zmíněn i anglický reformátor Viklef (Wiklif), jehož jméno 

John je uvedeno jen v jedné učebnici.141 Hus u něj totiž nalezl vědecké 

formulování toho, co později sám hlásal v Betlémské kapli.

John Viklef je v učebnicích popsán většinou jen několika málo 

slovy, což zřejmě odpovídá rozsahu textu zabývajícímu se husitstvím. 

Výjimku však tvoří učebnice z roku 1948, kde je hned v úvodu kapitoly 

„Vyvrcholení středověké reforma.čm revolučnosti v hnutí husitském. 

Český národ v popředí boje za svobodu. Velké církevní koncily.“ celkem 

obsáhlý odstavec psaný drobným písmem věnovaný této významné 

osobnosti. V tomto textu se můžeme dočíst, že Viklefem byly vysloveny 

všechny hlavní náboženské zásady všeobecného reformačního úsilí. Své 

požadavky nápravy církve zdůraznil i vědecky a spolu se svými 

stoupenci požadoval reformu církve jako organizace.142

Úzká vazba mezi Viklefem a Janem Husem je zdůvodňována

1 vazbami mezi Anglií a Čechami. Tyto vazby jsou opodstatněny tím, že 

obě země měly sociálními rozpory blízko k revoluci.

V učebnicích se objevují i jména Husových předchůdců, ke kterým 

se obvykle ale nic podrobnějšího nepíše. Zmíněni jsou Jan Milíč 

z Kroměříže, Tomáš ze Štítného, Matěj z Janova a Konrád Waldhauser. 

Už v jejich dílech se objevila rozhodná slova „na obranu sedláků proti 

porobě a vykonsťování od vrchností, náboženské a biblické důkazy

140 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 89.
141 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 86.
142 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 87.
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0 neoprávnění nahromaděného církevního majetku privilegovaných tříd 

z práce a krve selské a o nespravedlivé vrchnostenské nadvládě“.143

Život Jana Husa bývá popsán celkem podrobně, samozřejmě 

s ohledem na celkový rozsah textu. V učebnici z roku 1951 se o něm, 

stejně jako o Janu Žižkovi, mluví jako o národním hrdinovi.144

V době, kdy Jan Hus dosáhl prvních univerzitních hodností, 

vrcholily třídní rozpory. Žádal chudobu v církvi a tím vyjadřoval třídní 

požadavky chudého lidu.145 V textech se v souvislosti s Husem objevuje

1 panovník Václav IV., který stál na straně Husa, ovšem jeho důvody 

byly spojeny s bojem s církví o moc.146 Husovi je přičítána i zásluha na 

získání Dekretu kutnohorském v roce 1409 od Václava IV. Vydáním 

dekretu se Praha zbavila mnoha Němců.147 Jeho vydáním taky církev 

poznala nebezpečí, které vznikalo z Husových kázání a tak arcibiskup 

nechal spálit spisy Viklefa. Když pak Hus vystoupil proti odpustkům, 

byl papežem dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt. Mistr 

tedy odešel na venkov, kde kázal dál.

Hus se stal uznávaným vůdcem celonárodního osvoboditelského 

hnutí, a proto byl nenáviděn Němci.148 Ti se ho snažili odstranit. 

Nakonec byl pozván do Kostnice, kde měl hájit své názory. Zikmund mu 

zaručil bezpečnost, a tak Jan Hus pozvání přijal. V Kostnici však 

nedostal prostor se hájit a když odmítl své názory odvolat, byl odsouzen 

k smrti. Upálen byl 6. 7. 1415.

Církev doufala, že jeho smrtí je reformační problém vyřešen. Opak 

však byl pravdou. V Čechách se za kostnického kacíře postavil skoro 

celý národ. Už v době Husova věznění se v Čechách začalo přijímat 

podobojí.

143 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 90.
144 KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15, s. 125.
145 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 63 -  64.
146 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 67.
147 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 64.
148 KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15, s. 122.
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3.3 Husitské strany podle učebnic

Husova smrt přinesla zostření boje a urychlila revoluční řešení.149 

Husitští kněží začali kázat na horách150 a od roku 1419 se zde scházeli 

lidé z celých Čech. Hlavními místy byl Tábor a Oreb. Katolická strana se 

snažila bránit shromážděním a husité tak byli často vystaveni útoku 

panských vojsk. To byl důvod, proč začali zbrojit.

Jeden z prvních útoků proběhl v Praze, když procesí, v čele 

s Janem Želivským napadlo radnici. Jan Želivský je v učebnicích vždy 

shodně uváděn jako vůdce radikálních husitů na Novém Městě 

pražském. Jeho osud bývá shrnut v několika poznámkách. K radikálům 

na Novém Městě pražském patřila především městská chudina.

Druhá radikální složka husitů je spojena s městem Tábor. Tuto 

složku představoval pracující český lid, čímž byli mínění sedláci, 

řemeslníci, horníci.151 Byl zde pokus o odstranění feudálního řádu 

a soukromého vlastnictví. Majetek se odevzdával do kádí152 a z něho 

bylo financováno město. Tak měla být překonána majetková nerovnost. 

Vznikl zde jakýsi primitivní spotřební komunismus153, jinde označovaný 

jako komunistické společenství městského majetku.154 V některých 

textech se o Táboru mluví jako o nové formě státu, založené na Husově 

učení o rovnosti.155 V Táboře nefungovalo poddanství a žena měla svá 

práva. Byl spravován čtyřmi volenými hejtmany.156 V dalších textech je 

uváděn zeman Jan Žižka jako vůdce „táboritů“.

Tato dvě radikální křídla vznikla po smrti Václava IV.157

V některých učebnicích je dělení husitů zjednodušeno jen na 

složku umírněných, kterou představovali „pražané“, a složku radikálů, 

kterou zastupovali „táborité“.

149 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 69.
150 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 88.
151 KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15, s. 123.
152 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 75.
153 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 89.
154 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 93.
155 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 72.
156 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 75.
157 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 89.
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V jiných učebnicích je upřesněno, že město pražské se dělilo na dvě 

křídla. Již výše zmíněné radikální Nové Město pražské a umírněné Staré 

Město pražské, ovládané měšťansko-šlechtickou stranou, která chtěla 

dosáhnout porážky německých konkurentů.158 Na stranu umírněných 

se přidali kupci, podnikatelé, statkáři a profesoři pražské univerzity.159 

Tito umírnění husité prosazovali především své vlastní zájmy. Ty 

spočívaly v zabrání církevních statků, chtěli ale udržet feudální řád. Na 

konci husitství měli blíže spíše ke straně katolické, stojící proti 

husitům. Do opoziční strany vůči husitům, strany katolické, se řadili 

všichni vysocí církevní hodnostáři v zemi.

Program husitů byl obsažen ve čtyřech artikulech, které učebnice 

žákům také přibližují. Učebnice z roku 1951 dokonce přináší jejich 

interpretaci.

Podle tohoto textu byl prvním bodem požadavek svobodného 

kázání božího slova, který měl rozšířit možnost kázat na všechny. „V  

tom se projevovaly demokratické snahy lidu, který vstupoval do 

revolučního hnutí.“

Druhým artikulem bylo svobodné přijímání pod obojí způsobou. 

Tím mělo být povoleno přijímání chleba i vína prostému lidu. „Byl to 

tedy i zde boj proti nerovnosti kněží a ostatních lidí.“

Požadavek třetí se dožadoval, aby kněží neměli světské bohatství. 

„V něm není vysloven požadavek náboženský, nýbrž jasně sociální.“

Posledním bodem, tedy čtvrtým, bylo trestání smrtelných hříchů. 

„Tento bod bylo možno obrátit proti vrchnosti jak duchovní, tak i světské 

a také někteň táboři ho vykládali jako možnost jejich svržení.“160

3.4 Jan Žižka a husitská vojenská strategie podle 
učebnic

Druhou osobností, které se věnuje v učebnicích nezanedbatelný 

prostor, je Jan Žižka. V učebnicích z roku 1951161 a 1952162 je dokonce 

shrnut i Žižkův život.

158 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 71.
159 KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15, s. 122.
160 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 71.
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Žižka se v mládí účastnil boje proti Rožmberkům, při kterém se 

naučil vést drobnou válku. Naučil se tak bojovat s nejskromnějšími 

prostředky a užívat lsti, čehož využil v bojích v čele husitů. Když v roce 

1410 bojoval proti řádu německých rytířů v Polsku, přišel v boji o jedno 

oko. Tato významná osobnost stála v čele radikálních husitů do roku 

1424.

Proti husitům bylo pořádáno celkem pět křižáckých výprav mezi 

lety 1420 až 1431. Ve všech bojích museli husité využít taktiky, kterou 

přinesl Žižka. Jedině tak se jim dařilo křižáky porazit.

Žižka u vlastního vojska trestal zločiny a nekázeň, dokonce zavedl 

vlastní vojenský řád. Pod jeho vedením vznikla první dobře 

organizovaná lidová armáda světa163 a byla zavedena branná 

povinnost.164 Jelikož husitské vojsko netvořili profesionálně vycvičení 

muži, ale do boje se dostal venkovský lid, Jan Žižka svou armádu zbrojil 

tím, s čím již uměli zacházet -  tedy železem pobytými cepy a palicemi. 

Se změnou zbraní bylo potřeba změnit i taktiku. Namísto tehdy běžných 

těžkooděných jezdců zavedl lehkou pěchotu. Aby však pěchota mohla 

bojovat s obrněnými jezdci, bylo potřeba zajistit jim obranu a to 

v podobě vozové hradby. S vozy husité také uměli velmi dobře zacházet. 

Bitvy, které sváděli, byly obranné a přecházely v útok. Bylo dokonce 

zavedeno i užívání dělostřelectva v boji.165 To se do této doby užívalo jen 

k dobývání měst.

3.5 Vývoj husitství do smrti Jana Žižky podle učebnic

Papež i Císař Zikmund cítili od husitů mezinárodní ohrožení 

feudalismu a proto začali vypravovat do Čech křížové výpravy. Také 

německý městský patriciát byl proti husitství, tím získalo husitství 

národní nadšení. Národní rys posílilo i to, že křížové výpravy přicházely 

z Německa.166

161 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 74.
162 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 89.
163 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 89.
164 KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15, s. 123.
165 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 79.
166 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 93.
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Sám Zikmund táhl roku 1420 s vojskem ku Praze. Praha mezitím 

stihla povolat Žižku s armádou na pomoc. Žižka opevnil vrch Vítkov. 

Tato bitva je popisována jako Žižkovo slavné vítězství, kdy byla odražena 

tisícinásobná převaha.167

V roce 1421 se konal Čáslavský sněm, kterého se účastnila města, 

panstvo a rytíři. Na sněm se dostavili i hejtmani bratrstva táborského, 

což byla organizace spojeneckých měst a polních vojsk. Její účast 

znamenala, že na sněmu byly zastoupeny i lidové vrstvy.168 Na sněmu 

se řešila správa země, neboť husité nechtěli za panovníka přijmout 

Zikmunda. Vznikla zde prozatímní vláda.

Krátce po sněmu odpůrci „táboritů“ nechali v Praze zavraždit Jana 

Želivského (1422). Spojení radikálové, Nové Město pražské v čele 

s Želivským a Tábor v čele se Žižkou, totiž ohrožovali feudální řád, který 

umírnění chtěli zachovat. Umírnění chtěli odstraněním Želivského 

zbavit lid vedení, namísto toho však vyvolali „bouři lidu“, která je smetla. 

Až později se umírnění dostali k moci a začali vyjednávat s katolíky a se 

Zikmundem.

Spojené pražské a panské vojsko se střetlo s radikálním vojskem 

vedeným Žižkou u Malešova. Žižka zde využil terénu a z kopce na 

protivníkovo vojsko nechal poslat vozy s kamením.169 Tak dosáhl 

dalšího slavného vítězství. Potom se Žižka s vojskem vydal ku Praze 

a oblehl ji. Chtěl tak překazit jednání, která Praha vedla se Zikmundem. 

Vojsko v čele se Žižkou se následně vydalo na Moravu, kde Žižka při 

obléhání Přibyslavi onemocněl. Slavný vojenský vojevůdce nakonec 

zemřel 11. 10. 1424. Hradečtí husité si po jeho smrti začali říkat Sirotci.

3.6 Prokop Holý a husitské bitvy podle učebnic

Po Žižkově smrti se novým táborským vůdcem stal Prokop Holý, 

což je třetí z osobností, které je věnován větší prostor v textech učebnic. 

Stejně tak, jako u Žižky, se u něho mluví o jeho vůdčí geniálnosti.170

167 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 76.
168 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 77.
169 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 79.
170 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 94.
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Prokopovi Holému se podařilo sjednotit vojsko při hrozbě další 

křížové výpravy. Křižáky porazil v roce 1426 u Ústí nad Labem a v roce 

1427 u Tachova.

V roce 1431 křižáci uskutečnili poslední křížovou výpravu proti 

kacířským husitům. V učebnicích je uvedeno, že při této výpravě již 

křižáci měli z husitů strach. Husité křižáky, kteří řádili v jihozápadu 

země, dostihli u Domažlic a svým zpěvem je zahnali na útěk.

Tato porážka donutila katolickou stranu pozvat husity na koncil do 

Basileje. Církev byla ochotná ze čtyř artikulů přijmout pouze přijímání 

podobojí. Do čela poselstva se postavil Prokop Holý, který hájil 

požadavky husitů. Holý byl neústupný, a protože církev chtěla přijmout 

jen jeden ze čtyř husitských požadavků, nakonec se svým poselstvem 

koncil opustil. Umírněná strana, čili šlechta a univerzitní mistři, však 

na koncilu zůstala. Přistoupila na návrhy koncilu a postavila se proti 

radikální straně. Konečným výsledkem byla kompaktáta, která 

zaručovala pouze přijímání podobojí pro všechny. Umírnění, kteří 

dosáhli svých cílů, tedy omezili německou konkurenci a získali část 

církevních statků, již neměli zájem dále pokračovat v revoluci. Koncil 

tak dosáhl rozkolu mezi husity a ti se pak postavili proti sobě.

Roku 1434 proběhla bitva u Lipan, kde se proti sobě ocitlo panské 

vojsko proti „táboritům“ a sirotkům. Vojsko umírněný, vedené Divišem 

Bořkem z Miletínka171, lstí porazilo radikální stranu. Lipany 

zaznamenaly úspěch české velkostatkářské šlechty. V učebnici z roku 

1948 je pak zmíněna i nechvalně známá osobnost Manharta z Hradce, 

který nechal upálit sedm set radikálních husitů po jejich porážce 

u Lipan.172

Nakonec byl v roce 1436 přijat Zikmund za českého krále.

171 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 96.
172 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 96.
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3.7 Snahy o mezinárodní šíření husitství a význam 
husitství podle učebnic

Husité měli ohlas i v zahraničí. Od roku 1427 podnikali výpravy za 

hranice Čech a šířili zde své myšlenky. Vydávali se do Rakouska 

a Slezska. V učebnici z roku 1952 se mluví o spanilé rejze, kterou 

husité podnikli v letech 1429 až 1430 pod vedením Prokopa Holého.173

Husité také rozesílali do zahraničí manifesty, kterými se obraceli ke 

všem věřícím a vysvětlovali v nich oprávněnost husitského boje. Tyto 

manifesty pronikaly do Německa, Anglie, Francie a Španělska a u církve 

vyvolávaly strach.

Husitství přineslo posílení moci měst a nižší šlechty. Do čela měst 

se dostali Češi, což přineslo počeštění měst a toto počeštění způsobilo 

uvolnění vztahu k Německé říši.174 Husitstvím také vyvrcholil český 

odpor proti výsadám přistěhovaleckého německého obyvatelstva.175 

Podle učebnice z roku 1951 bylo dokonce ukončeno německé osidlování 

a v Čechách se rozšířil český jazyk a česká kultura.176

V konečném důsledku bylo utuženo poddanství, které se 

vystupňovalo v době poděbradské, když bylo poddaným zakázáno 

stěhovat se.

V neposlední řadě byla také oslabena autorita jak panovníka, tak

i církve.

Učebnice z roku 1952 přináší i kritiku kapitalistické a církevní 

snahy vysvětlit revoluci jako náboženské hnutí. Příčinou byl prý strach 

před revolučností mas. V závěru je připomenut význam husitství i pro 

tehdejší dobu, neboť z husitské tradice vychází i „naše lidová armáda“. 

Je zmíněn i tehdejší president Klement Gottwald, který „si vysoko cení 

pokrokovou tradici husitskou jako oporu českého lidu v každém boji za 

pokrok proti reakci“.177

173 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 94.
174 FIDRMUC, Oldřich, pozn. 6, s. 94.
175 DĚDINA, Jan et al., pozn. 9, s. 86.
176 KOSMINSKIJ, E. A., pozn. 15, s. 125.
177 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 98 -  99.
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4 Husitství v učebnicích dějepisu mezi lety 1953 -  1960

Druhé období, které je vymezeno lety 1953 -  1960, přineslo nejen 

změnu školského systému, ale i drobné změny ve výkladu husitství. 

Tyto změny jsem sledovala v učebnicích, které vyšly ve vymezených 

letech.

Obraz husitství je popsán na základě textů v učebnicích z roku 

1955178, 1958179 a 1959180.

Na rozdíl od předchozí kapitoly již nepopisuji celkový obraz 

husitství jak je podán v učebnicích, ale zaměřuji se pouze na odlišnosti 

oproti původnímu textu sestavenému z učebnic z let 1948 -  1953.

Zajímavým faktem je jistě to, že učebnice z roku 1959 končí výklad 

husitství bitvou na Vítkově. Další vývoj husitství v této učebnici není 

popisován. Za kapitolou věnující se husitství následuje kapitola 

sledující předbělohorský vývoj.

4.1 Předhusitský vývoj a příčiny revolučního hnutí podle 
učebnic

Předhusitský vývoj již není v učebnicích tolik spojován se 

samotným husitstvím. V učebnici z roku 1958 začíná kapitola Husitské 

revoluční hnutí181 podkapitolou o Mistru Janu Husovi. V předcházející 

kapitole se sice nachází dvoustranná podkapitola Úpadek církve ve 

14. století182, ale předhusitský vývoj je tak oddělen od samotné revoluce.

V učebnici z roku 1959 kapitola s názvem V době husitské - 

nejslavnější době našich dějin183 začíná podkapitolou, která popisuje 

předhusitskou Prahu.184 Ta je popsána za vlády Karla IV. -  vzrůst její 

důležitosti jako obchodního města a s tím spojený kamenný Karlův 

most, popis městských škol či založení Pražské univerzity.

O společenských poměrech se vůbec nemluví. Až v posledním odstavci

178 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22.
179 SOSÍK, Alois, pozn. 29.
180 SOSÍK, Alois, pozn. 30.
181 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 44 -  69.
182 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 42 -  44.
183 SOSÍK, Alois, pozn. 30, s. 45 -  59.
184 SOSÍK, Alois, pozn. 30, s. 45 -  47.
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popisující pražské duchovenstvo je zmíněno, že církvi v té době patřila 

téměř polovina veškeré půdy v Čechách.185 Nechybí ani zmínka

o výnosnosti církevních úřadů či porovnání bohatých a chudých 

kněží.186

Nejobsáhlejší výklad o předhusitském vývoji přináší učebnice 

z roku 1955. Právě proto jsem se zaměřila na porovnání textů 

předchozích učebnic z let 1948 -  1953 s výkladem předhusitského 

vývoje v této učebnici. Zde je kladen důraz na popis majetnosti církve, 

na rozdíl třeba od učebnice z roku 1952, kde je stěžejní částí 

předhusitského vývoje popis vztahů mezi jednotlivými třídami.

Namísto třech základních bodů, které vedly k samotnému 

husitství, se v této učebnici hovoří jen o bodech dvou, přičemž první bod 

zabírá většinu výkladu.

Prvním bodem je popis církve jako největšího vykořisťovatele. 

Církev je stále popisována jako největší boháč a feudální pán v celé 

Evropě. Byla největším vlastníkem půdy, kterou od poddaných nejen 

kupovala, ale dokonce i násilně zabírala, čímž rozmnožovala lány polí 

u far, klášterů a biskupství.187

Pozemkové a nemovité vlastnictví je zde popisováno mnohem 

podrobněji, než v učebnicích z předešlého období. Namísto jen několika 

slov o velkém církevním vlastnictví půdy, je v textu obsažen popis toho, 

co vše církev vlastnila. Příkladem může být zmínka o církevním 

vlastnictví domů či stavebních pozemků ve městech.188

Úřad kněží je nadále spojen s výnosy a jejich obsazování s penězi, 

nikoliv se schopnostmi. Popis církevních úřadů jako výnosného podniku 

zůstává zachován.189

Bohatost kněží zvyšovalo i jejich půjčování peněz drobným 

řemeslníkům na vysoký úrok. Nehleděli přitom na církevní zákaz 

půjčování peněz. Některým z těchto řemeslníků tak byl vystavěn

185 SOSÍK, Alois, pozn. 30, s. 46.
186 SOSÍK, Alois, pozn. 30, s. 47.
187 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 56.
188 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 56.
189 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 57.
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doživotní úrok, který se často i dědil.190 Informace o půjčování peněz se 

objevuje i v předešlém textu z roku 1952.191

Pojem „vykořisťování“ je stále spojen s církevním nárokem desátků 

či dalších poplatků, které na poddaných vymáhala.192 Nicméně se v této 

části textu, na rozdíl od textů v učebnicích z let 1948 -  1953, nenachází 

zmínka o poplatcích, které poddaní museli platit za církevní obřady.

Z textu nakonec vyplývá, že kněží a mniši žili vlastně z práce 

poddaných.

Bohatství církve mělo neblahý vliv na vysoké duchovenstvo, které 

tak žilo v přepychu a opíjelo se.193 Slovo zlořády se v textu sice 

neobjevuje, ale je zde zaznamenán stejný popis a i to, jak vše výše 

zmíněné pobuřovalo lid žijící v bídě.

I v tomto textu se hovoří o chudém kněžstvu, které upozorňovalo 

na poměry v církvi, a z kterých se později stali tzv. hlasatelé revolučních 

myšlenek mezi lidmi.194

Druhou příčinou budoucího revolučního hnutí byly rozdíly mezi 

vrstvami.195 Slovo „třída“, které bylo stěžejní v textech předešlého 

období, sice nemizí úplně, ale je částečně nahrazováno slovem „vrstva“.

V textech učebnic z let 1948 - 1953 se mluví o sociálním třídění. Tato 

informace se však v textu z roku 1955 neobjevuje.

I nadále je poukazováno na neshody mezi vrstvami společnosti. 

Tyto rozpory jsou odůvodněny rozdílem „mezi bohatstvím a blahobytem 

vládnoucí tňdy a bídou lidu na venkově a ve městech“.196 Ani zde 

nechybí informace o tom, že chudáci a žebráci ve městech se nacházeli 

v horší situaci než chudáci a žebráci na venkově.197

Toto období je spojováno se zvyšováním útisku poddaných a bídy 

chudiny ve městech i na venkově. Takovýto útisk je popisován jako 

vykořisťování poddaných. Poddaní totiž museli nejen robotovat, ale

190 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 56.
191 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 86.
192 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 56.
193 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 57.
194 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 57.
195 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 56.
196 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 56.
197 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 58.
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i odevzdávat dávky a poplatky, platit královské daně a berně přenesené 

pány na poddané. Církev se dokonce nezdráhala využít k jejich 

vykořisťování ani násilí. I tyto informace se zde neobjevují poprvé.

V učebnici z roku 1952 se hovoří o vykořisťování vrchností za pomocí 

násilí. Církev navíc využívala hrozeb církevních trestů světských

i posmrtných a nátlaku při zpovědi. 198

Špatně se neměli nejen poddaní, ale i drobná šlechta -  zemani. 

Jejich statky se neustále zmenšovaly dělením mezi dědice a tak mladí 

zemané museli opouštět své domovy a dát se například do služeb 

krále. 199

V textu z roku 1955 však třetí hlavní bod, a sice fakt, že patriciát 

byl většinou německého původu a chudina česká, chybí. Tato informace 

se zde sice objevuje, ale jen v jedné jediné větě.200 V učebnicích z let 

1948 -  1953 je této skutečnosti věnována daleko větší pozornost.

Na závěr této podkapitoly bych ráda ještě shrnula v několika 

větách část textu, kde je pozornost věnována panovníkovi, Václavovi IV., 

protože v učebnicích z let 1948 -  1953 nejsou tyto skutečnosti 

zmiňovány.

Podle učebnice z roku 1955 se spory mezi vrstvami ve společnosti 

přiostřily za panování Václava IV. Ten měl totiž blíže k „nižším 

vrstvám“201 než jeho otec Karel IV. S tím však nesouhlasila šlechta a tak 

proti panovníkovi ozbrojeně vystoupila. Král byl dokonce šlechtou zajat 

a na nějaký čas uvězněn.202

198 BAUMANN, Bedřich et al., pozn. 17, s. 84.
199 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 58.
200 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 58.
201 Přestože autor na tomto místě hovoří o nižších vrstvách, pod kterými by si čtenář 
mohl představit chudinské vrstvy a panovník Václav IV. by tak získal podobu 
proletářského krále, o řádek výše hovoří autor o tom, že se Václav IV. opíral o nižší 
šlechtu a měšťanstvo. Autor se zřejmě snažil výrazem „nižší vrstvy“ o zjednodušení 
textu pro žactvo, kterému byl text určen.
202 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 58 -  59.
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4.2 Mistr Jan Hus a počátek husitství podle učebnic

Osobnosti mistra Jana Husa je v učebnicích v tomto období 

věnována značná pozornost. I v tom nejstručnějším textu je Husovi 

poskytován odpovídající prostor.

Naproti tomu o Viklefovi již nenajdeme ani zmínku. Tato osobnost, 

ve které se inspirovali čeští učenci, se v textech nenachází.

Na Husovi předchůdce se ale nezapomnělo. V učebnici z roku 1955 

se tak můžeme dočíst o německém kazateli Konrádu Waldhauserovi, 

moravském kazateli Janu Milíči z Kroměříže, učeném knězi Matěji 

z Janova a jihočeském zemanovi Tomášovi Štítném ze Štítného. V textu 

nechybí ani výstižný popis jejich práce. Stali se prvními kritiky feudální 

společnosti a poznali, že „základem nespravedlivé společnosti je  veliký 

rozdíl mezi bohatstvím pánů a chudobou lidí“. Je zde i upozorněno na to, 

že oni, na rozdíl od Jana Husa, ještě nepoznali, že je potřeba za lepší 

společnost bojovat.203

Cestu boje za lepší společnost přinesl společnosti až Mistr Jan

Hus.204

Přelom 14. a 15. století je spojen s rozkolem v církvi, kde postupně 

byli zvoleni dva a nakonec tři papeži.205 Václav IV. se snažil tento rozkol 

odstranit a o pomoc požádal i pražskou univerzitu. Česká strana na 

univerzitě toho využila a prosadila změnu univerzitního řádu v roce 

1409 kutnohorským dekretem.206

V tomto místě přináší učebnice popis neshod mezi německými 

a českými mistry. Po vydání dekretu na protest němečtí mistři i studenti 

Prahu opustili a vydali se do Lipska.207 Tento spor však není nijak 

zveličován a zobecňován na celou společnost.

Učebnice z roku 1959 se o dekretu z roku 1409 nezmiňuje.

V textech je celkem detailně popsána Husova kritika církve. Na 

svých kázáních v Betlémské kapli hovořil o bolestech lidu a odsuzoval

203 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 59.
204 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 60.
205 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 57.
206 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 60. V předešlých textech byla tato zásluha 
přičítána především Husovi, v učebnicích z let 1953 -  1960 se však o tom nedočteme.
207 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 46.
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zlořády v církvi.208 Příčinu všeho zla viděl ve velkém bohatství církve. 

Přesto se zde nemluví o tom, že by svou kritikou vyjadřoval třídní 

požadavky lidu, jako v učebnicích z let 1948 -  1953.

Hus svými kázáními dokázal strhnout lid a v tom spatřovala církev 

jeho hrozbu. Na jeho kázání přicházeli krom prostých lidí i měšťané, 

dvořané či samotný panovník Václav IV. Ten chtěl také přispět 

k nápravě církve a tak si za rádce vybíral jednotlivce z nižší šlechty.209

Když Hus vystoupil proti prodávání odpustků, o kterém se v této 

části textu dočítáme poprvé, vydal na něj arcibiskup klatbu a po dobu 

jeho pobytu v Praze zakázal všechny církevní obřady.

Na žádost panovníka210 nakonec Hus Prahu opustil a kázal na 

venkově, pod širým nebem.

Jelikož církev nemohla zbavit Husa vlivu, rozhodla se ho 

předvolat.211 Mistrovi byla nabídnuta možnost obhájit své názory před 

koncilem svolaným do Kostnice. Následující výklad se shoduje 

s předešlým výkladem učebnic z roku 1948 -  1953. Zikmund je zde 

vylíčen jako zrádce, který zaručil Husovi bezpečnost. Mistr byl ale hned 

po příjezdu na sněm zatčen. Když pak odmítl odvolat své názory, koncil 

Husa prohlásil za kacíře, zbavil jej kněžství a 6 . července 1415 nechal 

upálit.

V učebnici z roku 1958 je velmi detailně vylíčen Husův pobyt 

v Kostnici, jeho proces i smrt.212

V několika slovech je i shrnuta Husova osobnost. Byl prý obdařen 

pevným a přímým charakterem.213

4.3 Husitské strany podle učebnic

Výklad následného vývoje a popis husitských stran se v mnohém 

neliší.

2G8 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 44.
2G9 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 44.
21G SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 46.
211 V textech z roků 1948 -  1953 je vina přičítána více Němcům, než samotné církvi.
212 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 48.
213 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 62.
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Je i nadále všude shodně uváděno, že upálení mistra Jana Husa 

urychlilo revoluční hnutí v českých zemích. Zpráva o potupné mistrově 

smrti vyvolala takové pobouření, že byl dokonce do Kostnice poslán 

protestní list vydaný českou a moravskou šlechtou.214 Samotné upálení 

bylo považováno za urážku a odsouzení celého národa.215

Následovaly poutě na místa s biblickými jmény216, jako je Tábor či 

Oreb.

Výklad o prvním útoku se shoduje s předchozími texty učebnic. 

Akt vyházení dosazených protihusitských konšelů z oken radnice je 

ospravedlněn tím, že z oken radnice bylo na kráčející procesí vedené 

Želivským hozeno kamenem, což rozlítilo lid.

Osobnosti Jana Želivského je věnována malá pozornost. V podstatě 

je shrnuto, že byl vůdcem chudiny na Novém Městě pražském. Někde se 

objevuje informace, že kázal v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém 

Městě. V souvislosti s jeho osobností se také nově objevuje „Biblická 

zásada ,Kdo nepracuje, ať nejí‘“, která se stala heslem Želivského. U 

této příležitosti je čtenářům vysvětleno, že „Bible jsou knihy, které 

obsahují křesťanské učení“.217

Husité na Novém Městě pražském jsou označováni za vůbec 

nejradikálnější stranu, která za vedení Jana Želivského byla v čele 

celého radikálního směru.218

Další radikální strana je spojována s nově založeným městem 

Tábor. Výklad o Táboru zůstává v zásadě stejný. Informace o odvádění 

soukromého majetku do kádí se již shodně vyskytuje ve všech textech.

V učebnicích tohoto období již chybí výraz spotřební komunismus 

a Tábor je označen jen za městský stát.219 Ve všech textech se objevuje 

důraz na rovnost „jako bratři a sestry“, což v dosavadních textech chybí. 

Je zde také zmíněno to, že byla šířena znalost čtení.

214 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 48.
215 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 49.
216 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 63.
217 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 49.
218 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 66.
219 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 64.
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Výklad husitské strany měšťansko-šlechtické se v zásadě shoduje 

s výkladem v učebnicích z let 1948 -  1953. I když v učebnicích není 

hlavní příčina husitství hledána v národnostním konfliktu, i zde se 

nezapomíná na jeden z hlavních cílů této strany -  krom získání majetku 

od církve mělo být pomocí husitského hnutí dosaženo vypuzení 

německého patriciátu, a tak se měli husité zmocnit vlády ve městě. 

Příznivci strany měšťansko-šlechtické bylo měšťanstvo, značná část 

nižší šlechty a několik pánů.220 Více se o nich autoři textů nerozepisují.

Za revoluční program husitů jsou i nadále považovány čtyři 

pražské články (artikule), jejich výklad se však odlišuje.

První článek žádal svobodné hlásání i výklad Písma; „Tento 

požadavek vyjadřoval snahu lidu po svobodě projevu“.

Druhý požadavek se týkal přijímání pod obojí způsobou; tím se 

měla „odstranit nadřazenost kněží nad ostatními věřícími“.

Třetí bod požadavků chtěl odstranit světské panování církve; v něm 

byla „obsažena podstata boje proti feudalismu“.

A nakonec článek čtvrtý, který měl zajistit „spravedlivé trestání 

provinilců bez ohledu na to, zda jsou to osoby světské nebo církevní, 

šlechtici nebo lidé prostí“; tento článek byl namířen proti společenským 

zlořádům.221

4.4 Jan Žižka a husitská vojenská strategie podle 
učebnic

Druhou významnou osobností spojenou s husitstvím zůstává Jan 

Žižka. Nezanedbatelná část textu učebnic je věnována právě této 

osobnosti, která je charakterizována jako vynikající vojevůdce.222

Jeho životní osud je rámcově popsán stejně, jako v textech učebnic 

z předešlého období. Doplněna je jen informace, že se dostal do služeb 

krále Václava IV. a aktivně se účastnil kázání mistra Jana Husa.223

220 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 67.
221 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 67 -  68.
222 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 70.
223 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 51.
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Jeho vlivem se tak stal nesmiřitelným odpůrcem církve a císaře 

Zikmunda.224

Také zde se objevuje zmínka o Žižkově vojenském řádu.

V učebnicích je upřesněno, že to je „soubor ustanovení a nařízení, která 

určovala organisaci Žižkova vojska a povinnosti bojovníka“.225

V pramenech dále přibývá informace, že husitské polní vojsko, 

vytvořené Janem Žižkou, se stává stálým.226 K pojmu lidová armáda 

v těchto textech přibývá výraz revoluční a z husitů se stávají lidoví 

bojovníci.

I v této době výklad přináší popis výzbroje a taktiky husitů. 

Nevyskytují se zde však žádné nové poznatky oproti předchozím textům.

Oproti předešlým učebnicím v tomto období přibývá zmínka

0 válečné písni „Ktož jsú boží bojovníci“, která měla moc zahnat nepřítele 

na útěk, aniž by byla zahájena bitva.

Co se týká palných zbraní, kromě děl, která jsou zmiňována

1 v předchozích textech, se objevují i další zbraně -  ručnice.227

4.5 Vývoj husitství do smrti Jana Žižky podle učebnic

Důvod první křížové výpravy do Čech je stále hledán 

v mezinárodním ohrožení feudalismu. V učebnicích z roku 1953 -  1960 

se však již neobjevuje národnostní rys, který mělo husitství získat 

hlavně v tomto okamžiku. O markantním povzbuzování křížových 

výprav německým patriciátem a posílání křižáků hlavně z Německa se 

v těchto textech čtenář nedočte.

Popis bitvy na vrchu Vítkov se shoduje s popisem z předchozího 

období. Přibývá jen informace, že Vítkov byl na počest slavného Žižkova 

vítězství přejmenován na Žižkov.

Čáslavskému sněmu není v textech věnována větší pozornost a ani 

zde se nevyskytují informace o zastoupení lidových vrstev.

224 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 66.
225 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 72.
226 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 56.
227 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 56.

49



Vražda Jana Želivského je barvitě vylíčena. Její důvod je spatřován 

v tom, že Želivský byl překážkou mezi jednáním Prahy se 

Zikmundem.228 Zabití toho slavného vůdce revolučního Nového Města 

pražského v učebnici z roku 1958 získává poslední větou snad až 

podtext legendy: „Pramének krve, vytékající zpod vrat, prozradil popravu 

Želivského“.229

Když byl Želivský odstraněn, mohla šlechta navázat jednání se 

Zikmundem. V učebnici z roku 1959 se pak nově objevuje označení 

Zikmunda jako „lišky ryšavé“. To je odůvodněno jeho nazrzlými vlasy 

a vousy.230

Ani v těchto textech nechybí popis bitvy u Malešova a s tím spojené 

vozy naložené kamením, které byly poslány z kopce proti křižákům 

v údolí. Při této vítězné bitvě, při které byl již Žižka slepý, se vydal se 

svým vojskem ku Praze. Tím zabránil jednání, která byla navázána se 

Zikmundem. Následující výklad se zase shoduje s tím, který je 

v učebnicích z let 1948 -  1953, včetně popisu Žižkovi smrti dne 11. 

října 1424.

4.6 Prokop Holý a husitské bitvy podle učebnic

Další slavnou vůdčí osobností husitského hnutí, která nahradila 

Jana Žižku po jeho smrti v roli vůdce, je Prokop Holý. Ani v učebnicích 

z výše vymezeného období se neobjevují bližší podrobnosti o Prokopově 

životě. Shodně ve všech textech se objevuje informace o tom, že byl 

knězem, vynikajícím vojevůdcem a že se mu přezdívalo Veliký. Byl 

dokonce obdařen schopnostmi politickými a organizačními.231

Další vývoj je popsán shodně s vývojem v textu z předešlého období 

let 1948 -  1953. Popis vítězných husitských bitev u Ústí nad Labem, 

Tachova či Domažlic, i změny taktiky reakce, jak je nazvána katolická 

strana, je neměnný. Pouze bitva u Tachova není v učebnici z roku 1958 

obsažena.

228 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 70.
229 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 55.
230 SOSÍK, Alois, pozn. 30, s. 54.
231 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 74.
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Basilejský koncil je také vylíčen vcelku stejně. Jedině důvod, proč 

Prokop Holý opustil se svým poselstvem koncil v Basileji ve 

„Švýcarsku“, je v textu z roku 1955 hledán především v nátlaku církve 

na husity, aby rozpustili polní vojsko.232

V roce 1434 vyslala církev do Čech nové poselstvo, které mělo 

získat na katolickou stranu šlechtu a bohaté měšťanstvo. Tak se znovu 

utvořila panská jednota, která se postavila sirotčím a táborským 

husitům. Proti polním vojskům se v té době také obrátila

i „nespokojenost lidu z dlouhotrvajících válek a hospodářské tísně“.233

V textech učebnic z let 1953 -  1960 se již neobjevuje jméno Diviše 

Bořka z Miletínka, který vedl panskou jednotu, přestože obsáhlost by 

tomu odpovídala, ani Manharta z Hradce, nechvalně známého díky 

tomu, že nechal upálit sedm set husitů z poražené strany. Čtenář se 

přesto může o tomto upálení zajatců ve stodolách dočíst v jedné větě.

4.7 Snahy o mezinárodní šíření husitství a význam 
husitství podle učebnic

V učebnicích vymezeného období se nacházejí takřka stejná fakta

o husitských cestách do zahraničí. K těmto výpravám je však přidáno 

navíc několik informací.

Husité pronikali do Uher, především na Slovensko, kam pronikl se 

svou výpravou Prokop Holý roku 1428.234 Další zmínku tvoří cesta 

hejtmana Jana Čapka ze Sán k Baltskému moři, která měla vliv na 

rozšíření husitství v Polsku.235 Čapkovo jméno je tak spojeno nejen se 

zradou sirotků a táboritů u Lipan, ale také s šířením husitství.

V textech je zmínka i o výpravách do Německa, přičemž největší rozruch 

přinesla ta, která byla podniknuta na toto území v roce 1429.236

232 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 76.
233 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 62.
234 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 60.
235 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 79.
236 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 79.
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Podle husitského vzoru, a to zásluhou právě šíření husitství 

a husitských manifestací, bojoval proti pánům i „rumunský, maďarský 

a německý venkovský lid“.237

V textech, které se zabývají husitstvím, se nově objevují 

samostatné podkapitoly shrnující význam tohoto revolučního hnutí. 

Význam tak získává daleko větší důležitost a prostor, než v předchozím 

období. Mimo informací, že husitství zasáhlo hluboko do základu 

feudálního řádu, či že byla oslabena moc církevní a vysoké šlechty 

a naopak moc měst a nižší šlechty byla posílena, se čtenář může dočíst

o hlubších významech.

V příčinách husitství je opomenuta národnostní otázka, které se až 

na tomto místě dostává náležitého prostoru. Je shrnuto, že národnostní 

charakter se projevuje již v boji o dekret kutnohorský, později v boji 

proti především německému patriciátu a německým křižákům.238

Vyzdvižen je i sociální ráz revoluce, která je popsána jako první 

velký organizovaný boj proti sociálnímu úpadku, kde se „projevila 

revolučnost lidu, kolísavost měšťanstva a zrada šlechty“.239

Ani v těchto učebnicích nechybí poukaz na vzor, který husitství 

přineslo dobové současnosti. Stalo se „slavným základem našich 

národních tradic“.240 V textech se objevuje i odvážné tvrzení, že právě 

z příkladu husitů čerpala odvahu všechna lidová povstání v pozdějších 

dobách.241 „Podle husitského vzoru bojovali selští povstalci v našich 

zemích proti pánům a později dělníci proti kapitalistům.“242

Husitství se tak stalo stálým příkladem dělnické třídě v boji za 

spravedlivější společenský řád. Celá husitská tradice byla vlastně 

dokončena vítězstvím dělnické třídy v roce 1945 a 1948. Husitský vzor 

je možné najít v lidové armádě, v Žižkově palcátu, který zdobil výložky 

československých důstojníků, a ve vojenských školách, které hrdě 

nesou Žižkovo jméno. Na závěr této podkapitoly se samozřejmě

237 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 81.
238 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 82.
239 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 64.
240 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 82.
241 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 82.
242 SOSÍK, Alois, pozn. 29, s. 66.
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nezapomnělo na druhý důležitý vzor pro Československo: „Sovětská 

armáda s rudou hvězdou je  nám dnes vzorem, husitské vojsko s rudým 

kalichem je  nám pnkladem.“243

243 ŠLAJER, Jaroslav et al., pozn. 22, s. 83.
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5 Husitství v učebnicích dějepisu mezi lety 1960 -  1978

Následující kapitola se věnuje popisu husitství v učebnicích 

dějepisu, které vyšly po vydání zákona ze dne 15. prosince 1960. Opět, 

stejně jako v přechozí kapitole, jsem se zaměřila na odlišnosti, oproti 

předchozím výkladům.

Obraz husitství je popsán na základě textu v učebnici z roku 

1979244, schválené výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 

21. září 1961. Tato učebnice vycházela pravidelně každý rok 

v nezměněném vydání až do roku 1980.

Dalšími učebnicemi, ze kterých jsem při sestavování popisu 

husitství ve vytyčeném období čerpala, jsou dvě učebnice z roku 

19 7 5 2 4 5 . Ty byly schváleny rozdílnými výnosy ze dne 4. července 1973. 

Také autorství je rozdílné -  v jedné učebnici ke jménům Jiřina 

Rennerová a Jarmila Růžičková přibývá autor Vratislav Čapek. Přesto je 

text věnovaný tématu husitského revolučního hnutí identický.

5.1 Předhusitský vývoj a příčiny revolučního hnutí podle 
učebnic

Předhusitský vývoj je v učebnicích spadajících do období let 1960 -  

1978 shrnut v několika větách v kapitolách, které se nazývají přímo 

Husitské revoluční hnutí. Texty v těchto učebnicích se tak výkladem 

posouvají, neboť v předchozím období byl předhusitský vývoj oddělen od 

samotného výkladu husitství. Nedá se říci, že by se navracely 

k výkladům v učebnicích z let 1948 -  1953, ve kterých je tento výklad 

spojen se samotným husitstvím, neboť je zde o něco podrobněji 

popisováno postavení jednotlivých vrstev. Výklad je zaměřen na vztah 

poddaný -  feudální pán a církev se v tomto popisu společnosti ve 

14. století dostává do pozadí.

244 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31.
245 RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 32. ČAPEK, Vratislav -  
RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36.
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V učebnici z roku 1979 se výklad dělí na charakteristiku situace 

na venkově a ve městech, za ní následuje líčení Odporu proti církvi.246

I nadále je možné v textech učebnic z let 1960 -  1978 najít dva 

důležité body, které zapříčinily husitskou revoluci. Do popředí se však 

dostává „napětí mezi poddanými a feudály“.247 Na tomto místě je 

vzhledem k rozsahu textu církvi věnován celkem malý prostor.

Prvním bodem, ve kterém je hledána příčina revolučního hnutí, je 

odpor proti církvi. Na počátku 15. století totiž církvi náležela více než 

třetina veškeré půdy. Ani v těchto textech nechybí popis církevních 

statků i s příklady vyjmenování vlastnictví například kláštera Zlatá 

Koruna v jižních Čechách nebo pražského arcibiskupa.248 Přesto je 

oproti učebnicím v předešlém období let 1953 -  1960 líčení těchto 

statků méně obsáhlé.

Výklad v oblasti pohodlného života duchovenstva a výnosností 

jejich úřadů zůstal i v tomto období zachován. Obohacování kněží se 

nepatrně liší oproti textům předešlého období. Krom půjček na vysoký 

úrok, o kterém se dozvídá čtenář i v předchozích textech, si kněží 

přivydělávali také prodejem domů i stavebních pozemků.249

Ani v tomto období nechybí popis církví vymáhaných poplatků na 

věřících, například za sňatky, pohřby atd.

Oproti předešlým textům chybí v učebnicích z let 1960 -  1978 

líčení zlořádů mezi kněžstvem, jako je například opíjení se.

Proti zlořádům v církvi se postavili i mnozí nižší kněží. 250 Zde je 

také vidět výkladový posun, neboť doposud se vždy shodně uvádělo, že 

se jednalo o chudé, nikoliv nižší kněžstvo.

Druhý bod, který zapříčinil husitskou revoluci, a to sociální rozdíly 

mezi vrstvami, je spojen s popisem společnosti ve 14. století. V tomto 

století totiž byly zvyšovány povinnosti poddaných. Feudální páni s nimi 

jednali nelidsky a sami žili v přepychu a zahálce. K nejrůznějším

246 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 94 -  96.
247 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 94.
248 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 96.
249 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 96.
250 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 97.
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trestům poddaných přibývá i trest pokutami.251 To je v učebnici z roku 

1975 vysvětleno hospodářskými změnami, neboť rozvoj feudalismu 

a hlavně peněžního hospodářství přinesl možnost feudálním pánům 

hromadit peníze. Doposud vymáhané naturální dávky se nedaly dlouho 

hromadit, takže peníze přinesly jakýsi posun ve vývoji vykořisťování 

poddaných. Proto se feudál snažil i o zvyšování různých druhů 

poddanských platů.252

Druhá polovina 14. století byla naplněna třídními konflikty 

takového rozsahu „že hovoňme o krizi feudálního řádu“.253 Podle 

učebnice z roku 1975 má tato krize tři fáze, přičemž ta první vyvrcholila 

husitským revolučním hnutím.254

Poddaným se nežilo dobře ani na venkově, ani ve městě. Městská 

chudina musela pracovat „v řemeslnických dílnách, kupeckých krámech, 

na polích a vinicích bohatých měšťanů“ za nízké mzdy. K jejich špatné 

situaci nepřispělo ani zvyšování cen nejdůležitějších potravin. „Chudina 

neměla co jíst a boháči hodovali při hlučných zábavách s hudbou 

a tancem.“ 255

Poddané také ničily feudální války mezi šlechtici. 256 

Městský patriciát se postupně feudalizoval a ovládl městskou 

samosprávu. Ovšem bohatý německý patriciát měl v městské radě 

převahu, které zneužíval. 257 Zde se nachází jediná informace, která se 

obrací k problému Němců v předhusitských Čechách.

Ani v učebnicích z let 1960 -  1978 se nezapomnělo na zemany, 

kteří také „trpěli chamtivostí mocných feudálů“.258

251 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 94.
252 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 171.
253 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 170.
254 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 171.
255 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 95.
256 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 171.
257 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 95.
258 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 94.
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5.2 Mistr Jan Hus a počátek husitství podle učebnic

Osobnost mistra Jana Husa, podle kterého se nakonec husité 

pojmenovali, zabírá v textech učebnic z období let 1960 -  1978 stále 

značný prostor.

Učebnice z roku 1975 se na rozdíl od učebnic z období 1953 -  

1960, i přes nepříliš rozsáhlý text, zmiňuje o osobnosti Johna Viklefa. 

Tento anglický reformátor hlásal myšlenku, že „poddaný nemusí 

poslouchat nespravedlivého pána, a tím vlastně zdůvodnil právo na odpor 

proti vrchnosti“. S touto myšlenkou se podle textu učebnice z roku 1975 

ztotožnil i mistr Jan Hus. Oproti němu se však odlišoval tím, že své 

myšlenky spojil i se společenskou praxí.259

Naproti tomu o předchůdcích Husových se ani v jedné výše 

zmíněné učebnici vymezeného období čtenář nic nedočte. Na jména 

významných kritiků církve se ani v obsáhlejším textu nedostalo 

prostoru.

Rozkol v církvi, který probíhal na přelomu století 14. a 15., je také 

opomenut. Nejen tím se celý náboženský obsah husitské revoluce 

dostává do úplného pozadí a naopak ještě více, než v textech 

v přechozích období, jsou vyzdvihovány sociální rozpory mezi 

poddanými a vrchností.

Osobnost Husova je tak popisována především jako 

nejodvážnějšího hlasatele nápravy poměrů ve společnosti i v církvi.260

Mistr Jan Hus je líčen jako kazatel v Betlémské kapli. Na tomto 

místě je v učebnici z roku 1979 vysvětleno, že kazatelny byly důležitým 

místem, odkud se lidem sdělovaly různé zprávy. Krom náboženských 

věcí, se tak posluchači kazatelovi dozvídali i o záležitostech veřejného 

a politického života.261

Jan Hus mluvil o „kňvdách boháčů vůči chudině a nebojácně 

odsuzoval kupčení s odpustky i s církevními úřady“262. Náboženská

259 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 172.
260 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 98.
261 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 98.
262 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 98.
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stránka tedy není v učebnicích plně opuštěna, přesto text obsahuje 

daleko více informací k sociálnímu postavení jednotlivých vrstev.

Prostor v textech má i nadále univerzitní spor.263 Ten je vyřešen, 

neboť panovník Václav IV. zajistil na radu Husa převahu českých 

mistrů na univerzitě pomocí Dekretu kutnohorského.

Mistra tedy podporoval zprvu i sám panovník. „Spojení sociálního 

kritika a krále však nebylo trvale možné.“ Změna přišla v roce 1412, kdy 

Hus začal kritizovat nemorální prodej odpustků, z kterého těžil i Václav 

IV. 264

Když Hus kupčení s odpustky veřejně odsoudil, byl dán do klatby 

a nakonec opustil Prahu.

V textech předchozích období se čtenář dočítá, že se církvi nedařilo 

zbavit Jana Husa vlivu ani po vykázání z Prahy, a tak se rozhodla ho 

předvolat. To se v učebnicích tohoto období mění. Církev nahrazují páni 

a preláti, kteří „věděli, že odbojné lidové hnutí je  pro ně velmi 

nebezpečné“. Toto lidové hnutí podněcoval mistr Jan Hus a proto ho 

chtěli umlčet.265

Zikmund, král uherský a císař římskoněmecký266, vyzval Husa, aby 

se dostavil na církevní sněm do Kostnice obhájit své názory. Následující 

výklad o zradě Zikmundově, o nemožnosti se obhájit a o smrti mistrově 

se shoduje s předchozími výklady.

Nově v textech přibývá několik vět o významu této slavné osobnosti 

husitského hnutí. „Svou mučednickou smrtí dal všem pnklad, aby ve 

spravedlivém boji neustupovali ani za cenu života.“267

Podle učebnice z roku 1975 je Hus také symbolem boje za 

pravdu.268 Jeho dílo ani v „dnešní společnosti neztratilo význam“. Je zde 

připomínka toho, že jeho dílo je prostoupeno vlasteneckým cítěním

263 Univerzitním sporem je zde myšlen spor na pražské univerzitě o poměr hlasů 
jednotlivých národů.
264 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 173.
265 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 102. Císařem se Zikmund stal až 
v roce 1433, v době kostnického koncilu byl uherským a římským králem.
266 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 102.
267 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 103.
268 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 173.
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a přátelstvím k cizím národům, což je podepřeno Husovým výrokem: 

„Němec dobrý milejší, než bratr zlý . . . “.269

K jeho osobnosti se na tomto místě učebnice nevyjadřují.

5.3 Husitské strany podle učebnic

V textech učebnic z let 1960 -  1978 se nacházejí téměř shodné 

informace k následující podkapitole, jako v textech předešlého období.

Odsouzení mistra Jana Husa v Českých zemích vyvolalo velké 

pobouření. To vedlo k tomu, že lid přepadal kláštery, fary a domy 

bohatých měšťanů. Trestal tak ty, o kterých se domníval, že jsou 

zodpovědní za Husovu smrt.270

V učebnicích nechybí zmínka o protestním listu či líčení poutí na 

návrší v různých místech Čech. V této souvislosti je zmíněn husitský 

kazatel Václav Koranda, který vyzýval lid k „boji za novou společnost se 

zbraní v ruce“.271

Jan Želivský zůstává mezi osobnostmi, kterým se v textech 

prostoru dostalo. Podle učebnice z roku 1979 byl totiž nejoblíbenějším 

pražským kazatelem. V několika dalších poznámkách, shodných s texty 

v předchozím období, jsou shrnuty informace k jeho životu i k prvnímu 

husitskému boji, který proběhl dne 30. července 1419 po Želivského 

kázání o nepravém vladaři.272

Na rozdíl od předešlých textů se nově v pramenech čtenář může 

dočíst o Želivského přesvědčení, že „nápravy společnosti se po dobrém 

nedosáhne“ a tak vyzýval veřejně lid, aby se se zbraní v ruce postavil 

proti svým pánům. 273 O Želivského heslu, Kdo nepracuje, ať nejí, se 

učebnice nezmiňují. Toto heslo je s Janem Želivským spojováno 

v učebnici z roku 1958.

I nadále jsou popisovány dvě hlavní husitské strany. Radikální 

strana274, nebo také městská a venkovská chudina, byla hnací silou

269 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 100.
270 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 105.
271 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 106.
272 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 106.
273 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 106.
274 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 114 -  115.
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revoluce.275 Zastoupena byla tábory, pražským lidem vedeným 

Želivským a poddaným venkovským lidem. Jejím cílem bylo „důsledné 

uskutečňování spravedlivé společnosti, v niž by nebylo pánů 

a poddaných“.276

S touto stranou je stále spojováno nově založené město Tábor. Ten 

založil venkovský lid. Připojili se k nim i řemeslníci, měšťané či dokonce 

zemané. Nechybí zmínka o společném majetku, který odevzdával lid do 

kádí. V učebnici z roku 1979 je napsáno, že se tak poprvé ve světových 

dějinách uskutečnila beztřídní společnost.277 Podle učebnice z roku 

1975 zde „hovoříme o hegemonii chudiny“.278 Tato hegemonie v Táboře 

byla zlikvidována v roce 1421 Janem Žižkou.279

Druhou stranou, takzvanou vedoucí silou revoluce, byla strana 

měšťansko-šlechtická.280 Její popis je shodný s popisem v učebnicích 

z let 1953 -  1960.

Čtyři pražské artikuly jsou popisovány nejen jako společný 

revoluční program husitů, ale také jako program měšťanské opozice.281 

Ve čtyřech bodech jsou vysvětleny husitské požadavky.

Svobodné kázání božího slova, první článek z pražských artikulů, 

„odnímalo církvi monopol na výklad Bible“. Druhým požadavkem bylo 

přijímání podobojí způsobou, které zase odstraňovalo „rozdíly mezi 

knězem a věřícím“. Požadavek, aby kněží neměli světského panování 

„útočil na majetek církve“. Posledním artikulem se pak žádalo trestání 

smrtelných hříchů i pro „světské feudály“.282

275 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 175.
276 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 115.
277 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 109.
278 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 174.
279 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 175.
280 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 175.
281 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 174.
282 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 174.
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5.4 Jan Žižka a husitská vojenská strategie podle 
učebnic

Významnou osobností zůstává Jan Žižka i v učebnicích let 1960 -

1978. Informace podané v textech vymezeného období nepřináší mnoho 

nového nebo odlišného.

Žižka je líčen jako představitel středu v revolučním hnutí, který 

usiloval o vytvoření koalice nižší šlechty, měst a venkovského lidu.283

Jeho život je zaznamenán stejně, přibývá jen informace, že na 

stranu kališníků se přidal až po smrti panovníka, Václava IV. 284

Naproti tomu v učebnici z roku 1975 není zmíněn Žižkův vojenský 

řád. V pramenu z roku 1979 je vojenský řád stručně popsán stejně, 

jako v textech předchozího období.

Husitské vojsko je také vylíčeno shodně s předchozími texty, jen 

není nazýváno revoluční lidovou armádou a ani husiti nejsou již 

lidovými bojovníky. Zmínka o první revoluční armádě se vyskytuje až 

v kapitole Význam husitského revolučního hnutí a jeho ohlas ve světě285, 

do té doby se mluví jen o „Husitském vojsku“.

Výzbrojí husitů zůstávají okované selské cepy a sudlice, pro boj na 

větší vzdálenost pak byli vybaveni kušemi. Nově se objevuje zmínka 

o štítech a kapalínech, což jsou, jak je v textech vysvětleno, kovové 

klobouky.286

Objevuje se také zmínka o husitské bojové písni, „Ktož jsú boží 

bojovníci“, stejně jako v předchozím období.

5.5 Vývoj husitství do smrti Jana Žižky podle učebnic

První křížovou výpravu vyhlásil papež roku 1420 proti „kacířským“ 

Čechům. Důvod je v učebnicích vymezeného období spatřován 

v prelátech, mocných šlechticích a zbohatlých měšťanech. To především 

oni chtěli zabránit dalšímu růstu husitského hnutí. V těchto textech 

tedy chybí zmínka o husitském ohrožování poměrů v Evropě. Křižácká

283 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 175.
284 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 111.
285 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 133 -  135.
286 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 110.
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vojska, vedená nenáviděným Zikmundem, pustošila vsi i města 

a vraždila obyvatelstvo, až dorazila ku Praze, kde se utkala s husity na 

Vítkově. Popis vítkovské bitvy není nijak odlišný, jen se zde objevuje 

zmínka o husitských ženách, které vynikaly odvahou a statečností. 287

V červnu roku 1421 se sešli zástupci českých a moravských měst 

a šlechty na zemském sněmu v Čáslavi. Poprvé v českých dějinách se 

zde měšťané účastnili správy státu jako stav měšťanský. Líčení toho 

sněmu zůstává zachováno.288

V učebnici z roku 1975 se nevyskytuje Čáslavský sněm, stejně jako 

vražda Želivského,

V pramenu z roku 1979 je popsáno, jak pražští měšťané využili 

nepřítomnosti Želivského a zmocnili se vlády v Praze. Důvod tohoto 

jednání však chybí. Nicméně fakt, že se Jan Želivský vrátil do Prahy kde 

byl odevzdán katu, který ho popravil, se zde vyskytuje. Ztrácí však 

barvitý popis, který se objevuje v učebnicích z let 1953 -  1960. Jeho 

smrt, jakožto milovaného kazatele Pražanů, rozhněvala lid, který ho

mstil.289

Podle učebnice z roku 1979 se ze zbohatlé husitské šlechty 

a bohatých pražských měšťanů stali protirevoluční spojenci, kteří 

utvořili panskou jednotu.290 Ta se utkala s Žižkovým vojskem v roce 

1424 u Malešova nedaleko Kutné hory. Podle učebnice z roku 1975 je 

však panská jednota tvořena katolickými i kališnickými pány spojenými 

s pražskými měšťany.291

Popis bitvy u Malešova zůstává stejný, stejně jako líčení smrti Jana 

Žižky.

287 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 113.
288 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 118.
289 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 119.
290 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 119.
291 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 175
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5.6 Prokop Holý a husitské bitvy podle učebnic

Nejvyšším hejtmanem polních vojsk se po Žižkově smrti stal 

„vzdělaný husitský kněz“ Prokop Holý. 292 Podle učebnice z roku 1975 

byl „stejně geniálním vůdcem a ještě lepším politikem“ než Žižka.293

Líčení Prokopa Holého nepřináší ani v těchto textech podrobnosti 

o jeho životě. První jeho významnou vítěznou bitvou byla bitva u Ústí 

nad Labem v roce 1426. Zde se mezi husitskými bojovníky objevili i 

chlapci -  práčata, jejichž úkolem bylo zraňovat koně nepřátelských 

jezdců a plašit je .294 To se může čtenář dočíst poprvé v učebnici z roku

1979.

V učebnici z roku 1979 chybí zmínka o bitvě u Tachova, která 

proběhla roku 1427.

Po vyhlášení další křížové výpravy z obavy, že „husité pobouří celou 

střední a západní Evropu proti církvi“295, proběhla v srpnu roku 1431 

další významná bitva, bitva u Domažlic, kde křižáci použili válečných 

vozů jako husité, ovšem bez výsledku. Byli husity opět poraženi.

Po této drtivé porážce „nastoupila církev cestu jednání“.296 Byl 

svolán koncil do Basileje. Líčení tohoto koncilu v učebnicích z let 1960 -  

1978 nepřináší nic nového. Projevila se zde nejednotnost mezi 

jednotlivými husitskými stranami. Navíc byly Čechy zpustošeny válkou, 

poznamenány obchodní blokádou a přírodními katastrofami. To se 

odrazilo i v tom, že v revoluci chtěl pokračovat jen venkovský lid 

a chudina.

Vše vyvrcholilo v roce 1434 bitvou u Lipan, kde se proti sobě 

utkala zrádná panská jednota a táborští a sirotčí husité. Popis této bitvy 

zůstává zachován stejně, jako v textech předešlých období.

Když byli táborité a sirotci poraženi, skončil boj husitů proti církvi 

basilejskými úmluvami a politické moci v českých zemích se ujala

292 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 122.
293 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 176.
294 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 123.
295 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 125.
296 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 176,
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panská jednota. Nakonec česká šlechta i měšťané přijali císaře 

Zikmunda za českého krále.

5.7 Snahy o mezinárodní šíření husitství a význam 
husitství podle učebnic

Cesty husitů za hranice českých zemí jsou zmiňovány i 

v učebnicích z let 1960 -  1978. Líčení spanilých jízd, jak je nazvali 

kronikáři, se shoduje s fakty, která jsou uvedena v učebnicích 

předešlého období z let 1953 -  1960.

Husité vysílali své manifesty do okolních zemí. Pomocí nich 

seznamovali cizince s husitským revolučním programem a vyzývali 

tamní lid k boji proti církvi a šlechtě.

Učebnice z roku 1979 pokračuje v zavedení samostatných kapitol

o významu husitského hnutí.297

V textech je shodně uváděno, že české a slovenské národní vědomí 

bylo posíleno. Právě slovenský živel ve městech posílily husitské výpravy 

na Slovensko. Husitství také utužilo bratrskou spolupráci mezi Čechy 

a Slováky.298 Národní význam je tedy v textech zachován, avšak mizí 

odkazy na potlačení německého živlu. Tím téměř mizí z výkladu 

„německá otázka v předhusitských a husitských Čechách“.

Díky této slavné revoluci byla rozšířena znalost čtení a psaní i mezi 

prostý lid. Čeština zaujala své místo i v písemnostech a mluvilo se jí 

také v „Polsku, Uhrách, kde pronikla mezi šlechtu na slovenském území 

a na královský dvůr“.299

Husitská revoluce je vysvětlena, jako první mohutné lidové hnutí 

v českých dějinách, kdy se husité „poprvé pokusili o utvoření společnosti 

bez pánů a poddaných“.300 Poprvé tak vystoupila chudina jako 

samostatná síla s „vlastní ideologií, která byla výslovněprotifeudální“.301

Velký ohlas, díky tomuto sociálnímu rázu revoluce, získalo hnutí 

mezi prostými lidmi po celé Evropě. Stalo se tak přípravou pro pozdější

297 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 133 -  135.
298 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 133.
299 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 134.
300 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 133.
301 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 178.
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evropské revoluce. V této souvislosti je v učebnicích zmíněn Luther 

a Huntzer.302

Husitští bojovníci tvořili první lidové revoluční vojsko, které bylo 

„ukázněným bojovým celkem, spojeným jednotnou myšlenkou a vírou za 

vítězství spravedlivé věci“.303

Samozřejmě ani v těchto textech nechybí odkaz pro tehdejší 

společnost, který husitství přináší. Hnutí se stalo pokrokovou tradicí 

v českých dějinách a revoluční myšlenky tak přecházeli „z  pokolení na 

pokolení a dodávaly síly jak poddaným proti vrchnostem, tak později 

dělníkům v boji proti kapitalismu a nakonec našemu lidu v boji za 

národní osvobození a státní samostatnost“.304 Smysl tedy zůstává 

zachován jako v předchozích textech, avšak je vyjádřen trochu jinými 

slovy.

Nechybí ani připomínka, že v duchu husitských tradic je budována 

„naše“ socialistická republika.305

302 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 177.
303 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 134.
304 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 134 -  135.
305 SOSÍK, Alois -  VRABEC, Vojtěch, pozn. 31, s. 135.
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6 Husitství v učebnicích dějepisu mezi lety 1978 - 1989

Tato kapitola se zabývá obrazem husitství v učebnicích dějepisu 

během posledního období, které jsem vymezila lety 1978 až 1989. 

Všechny učebnice, které jsem při popisu využila, byly schváleny výnosy 

po vydání zákona č. 60/1978 Sb. až do roku 1989.

Jedná se učební texty z roku 1979306, 1984307 a 1990308. Popis 

obrazu husitství vylíčen stejně jako v předešlých dvou kapitolách -  

zaměřuji se na rozdíly oproti předchozím vymezeným obdobím.

6.1 Předhusitský vývoj a příčiny revolučního hnutí podle 
učebnic

Předhusitský vývoj je vyložen v kapitolách zabývajících se 

husitstvím. Tím se zase mění samotná struktura učebnice, neboť 

v předešlém období byl tento vývoj od husitství oddělen. Výjimku tvoří 

učebnice z roku 1990, ve které se objevuje kapitola Krize feudální 

společnosti za vlády Lucemburků.309 V ní jsou shrnuty jednotlivé body 

krize, které vedly k husitství. Tak je tento vývoj oddělen od dalšího 

výkladu, který začíná kapitolou Mistr Jan Hus.310

Stejně jako v předešlých dvou obdobích jsou příčiny revolučního 

hnutí hledány v krizi feudální společnost, která nešla řešit, a proto se 

nespokojenost soustředila proti církvi. Toto vysvětlení, že se vlastně 

jedná čistě o sociální hnutí, se objevuje shodně ve všech textech.

V učebnici z roku 1979 se navíc vyskytuje kritika předešlých 

výkladů. „Sociálně ekonomické jevy uvolnily prostor dalším dvěma 

významným složkám husitství: faktoru náboženskému a národnostnímu, 

které byly mylně v minulosti stňdavě vykládány jako hlavní pňčiny 

a rysy husitského revolučního hnutí.“311

I přes toto vysvětlení přináší kritické líčení církve, ve kterém by se 

dal hledat první bod příčin husitství. Její popis jako nejbohatšího

306 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38.
307 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42.
308 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45.
309 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 92 -  94.
310 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 94 -  97.
311 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 262.
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feudálního vlastníka v druhé polovině 14. století není tolik rozepisován, 

jako v předešlém období. Namísto příkladů toho, čím vším církev 

oplývala, je v textech shodně uváděno, že vlastnila více než třetinu půdy 

v Čechách.

Pohodlnému životu kněží, který byl v textech předešlého období 

poměrně barvitě líčen, se autoři nevěnují. Nechybí ale zmínka o 

poplatcích za náboženské obřady, příspěvcích na „zbožné účely“ a „tzv. 

zádušních platech“. Ty jsou v těchto textech popisovány poprvé, jako 

poplatky přislíbené církvi umírajícím „za blaho jejich duše“.312

Na rozdíl od učebnic z let 1960 - 1978, se zde objevuje popis 

církevních úřadů jako předmětu obchodu, který nechyběl v učebnicích 

let 1948 -  1953 i 1953 -  1968.313

Přestože je v textech uvedeno, že jediná církev nebyla nespokojena 

se stavem předhusitské feudální společnosti, vyskytuje se zde fakt, že 

nespokojenost se projevila i u „chudého, nízkého kléru“.314

Hlavní příčina husitského revolučního hnutí je v tomto období 

spatřována v krizi feudální společnosti. Ta je způsobena vývojem 

peněžního hospodářství, který vedl k přechodu od naturálního 

hospodářství k peněžnímu. O tom se mohou čtenáři dočíst již v textech 

učebnic předešlého období.

V polovině 14. století propukla v Evropě hospodářská krize 

a mor.315 To vedlo ke zvyšování poddanských dávek i ke zvyšování 

„renty v úkonech“ a tak přispívalo k větší diferenciaci tříd.316 Poddaní 

navíc byli omezeni v právu volně se stěhovat a navíc byli utlačováni také 

ze strany církve.317

Jako nejubožejší vrstva je v učebnici z roku 1984 uvedena „pestrá 

směsice venkovské chudiny“, neboť války mezi feudály o území pustošily 

pole a ničily úrodu.318 S tímto je v rozporu text učebnice z roku 1990,

312 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 159.
313 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 159.
314 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 261.
315 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 93.
316 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 158.
317 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 261.
318 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 158.
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která jako nejubožejší vrstvu uvádí městskou chudinu.319 To se shodně 

objevuje i v textech učebnic všech předešlých období.

Nechybí zde popis rozporů v samotné vládnoucí třídě, či mezi 

bohatým městským patriciátem a řemeslníky. Jako nejbohatší měšťané 

jsou uváděni Němci.320

Ani na zemany se v těchto textech nezapomnělo. Jejich postavení 

se zhoršovalo, neboť feudálové se snažili zvětšit tvé državy.

Celkově je těžké texty tohoto období porovnat s obrazem husitství 

v učebnicích předešlých období. V základních informacích se moc neliší, 

nicméně popis mnoha detailů je zaměřen na jiné oblasti.

6.2 Mistr Jan Hus a počátek husitství podle učebnic

Je zajímavé, že se postava Johna Viklefa opět vrací do učebnic 

schválených v letech 1978 -  1989. Jeho jméno je spojeno s jeho vlivem 

na myšlenky mistra Jana Husa. Stejně jako v učebnici z roku 1975, se 

v textech učebnic tohoto období hovoří především o Viklefových 

myšlenkách, že „poddaný nemusí poslouchat nespravedlivého pána“.321 

Také se zde objevuje informace o tom, čím se Hus od Viklefa lišil -  

společenskou praxí, kterou spojil s kritikou. Přesto, že jde o různé 

autory učebnic z roku 1975322 a 1979323, věty týkající se slavného 

anglického reformátora jsou takřka identické.

Pouze v učebnici z roku 1979 se pak objevuje zmínka

o předchůdcích Husových, Konrádu Waldhauserovi či Milíčovi 

z Kroměříže, kteří se v učebnicích předešlého období nenacházeli. 

Naposledy se objevili v učebnicích let 1953 -  1960.324

Jméno mistra Jana Husa je spojováno s největším kritikem církve, 

který „největší příčinu společenského zla viděl v církevním majetku 

a honbě za ním“.325 Je popsána Husova kritika bohatého a hříšného

319 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 93.
320 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 93.
321 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 263.
322 ČAPEK, Vratislav -  RENNEROVÁ, Jiřina -  RŮŽIČKOVÁ, Jarmila, pozn. 36, s. 173.
323 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 263.
324 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 262.
325 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 262.
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kněžstva. Tato informace byla v textech předešlého období zcela 

vypuštěna a osobnost Jana Husa se stala spíše sociálním bojovníkem, 

namísto významného kritika církevních poměrů. Opět by se dalo říci, že 

se v tomto výklad vrací ke starším popisům Jan Husa. Samozřejmě, že 

ani autoři učebnic období 1978 -  1989 také nezapomněli na jeho kritiku 

světských feudálů. Mistr Jan Hus tak doporučoval „zbavit církev 

majetku a omezit moc nejbohatších měšťanů, šlechty a krále“.326

V souvislosti s mistrovou osobností nechybí popis jeho kazatelské 

činnosti v Betlémské kapli, kde jeho posluchači byli drobní šlechtici, 

řemeslníci a tovaryši.

V učebnici z roku 1984 nechybí líčení jeho vřelého vztahu 

s panovníkem Václavem IV., který na jeho podnět vydal Dekret 

kutnohorský. Tímto činem byla univerzita počeštěna a Hus se následně 

stal jejím rektorem.327

Nakonec však došlo k roztržce s Václavem IV., kvůli Husově ostré 

kritice prodávání odpustků a Hus, který byl uvržen do klatby, 

popisované v učebnici z roku 1990 jako církevní prokletí328, odešel na 

venkov.

V textech učebnic do roku 1960 je vina za Husovo „odstranění“ 

přičítána církvi, v učebnicích v letech 1960 -  1978 je vina přisuzována 

především pánům, tedy světské moci. V učebnicích v období let 1978 -

1989 již vina za jeho předvolání do Kostnice není připisována nikomu 

konkrétnímu.

Ovšem ani v těchto textech se nezměnil zbylý popis pozvání mistra 

do Kostnice, zaručení jeho bezpečnosti ze strany římského krále 

Zikmunda, i popis charakteru Jana Husa, který odmítl své učení 

odvolat a tak byl jako kacíř dne 6 . 7. 1415 upálen.

Další Husovo hodnocení se v učebnicích na tomto místě nenachází.

326 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 95.
327 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 160.
328 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 96.
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6.3 Husitské strany podle učebnic

„Revoluční nálady silně zesílily po hrdinské smrti M. Jana Husa.“329 

Jeho poprava vedla k útokům na kláštery a kostely, což je popisováno i 

v učebnicích předešlého období. K napadání v učebnici z roku 1984 

přibývá upřesnění, že domy, na které lid útočil, patřili bohatému 

německému patriciátu, což se ve starších textech nevyskytuje.330 

Národnostní otázka se tak opět objevuje alespoň v těchto malých 

poznámkách.

V učebnici z roku 1990 se jako v jediné z výše zmíněných učebnic 

tohoto období objevuje zmínka o protestech moravské a české šlechty, 

proti upálení mistra Jana Husa.331

Také v tomto období jsou popisovány poutě na hory, které se staly 

„základem selsko-plebejského revolučního hnutí“, tedy husitství.332

Oproti předešlému období, se učebnice příliš nevěnují Janu 

Želivskému. Například v učebnici z roku 1979 je zmíněn jen jednou a 

tov souvislosti s jeho odstraněním. 333 V ostatních textech je uvedeno, že 

Želivský jako jeden z prvních kněží podával hostii i víno, nebo že vedl 

pražskou chudinu, která 30. července 1419 zaútočila na Novoměstskou 

radnici a provedla defenestraci přítomných konšelů. Na rozdíl od 

učebnic předešlých období, v těchto textech chybí líčení událostí, které 

měly vést k takto násilnému aktu a tím jednání revolučních husitů 

částečně ospravedlnit. 334

Dělení husitských stran nechybí ani v tomto období, ale přesto 

není tak jednoznačné, jako v předešlých textech. Jejich popis se totiž 

nenachází přehledně v jedné kapitole, ale je spojen s celkovým vývojem 

a rozdělen tak do více kapitol.

Revoluční chudina, která usilovala o „radikální přestavbu 

společnosti“, je spojena s roky 1419 -  1421. Jejím cílem se stalo vytvořit

329 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 263.
330 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 161.
331 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 98.
332 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 161.
333 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 263.
334 V učebnicích předešlých let bylo popisováno, jak konšelé z radnice na procesí, 
vedené Želivským, hodili kamenem, což dav rozlítilo.
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„království boží na zemi“ a také hlásali „nutnost odstranění církevní

i panovnické moci a celého feudálního společenského zřízení“. Tato 

chudina byla jak venkovská, tak městská. 335

S tímto počátečním obdobím husitské revoluce je spojeno i založení 

města Tábor v jižních Čechách. Kdo přesně Tábor založil, se v textech 

učebnic nepíše, na rozdíl od předchozího období, kde je tato zásluha 

připisována venkovskému lidu. I nadále se ale objevuje líčení Tábora 

jako místa, kde vznikla „rovnostářská pospolitost bratří a sester“.336 

Pouze v textu učebnice z roku 1990 se vyskytuje popis odevzdávání 

soukromého majetku do společné pokladny. 337 Toto slovní spojení tak 

nahrazuje výraz „kádě“, do této doby užívaný. Zajímavé také jistě je, že 

v ostatních učebnicích tohoto období se o podobném aktu autoři 

nezmiňují.

S obdobím druhé fáze husitského revolučního hnutí v letech 

1921 -  1937, je spojena měšťanská opozice, která se stala vedoucí silou. 

Tato opozice se opírala o husitské měšťanstvo a drobnou šlechtu. 

Umírnění husité, kteří si říkali kališníci, ztratili o revoluční boj zájem ve 

chvíli, kdy se jim podařilo zabrat majetek církve a patriciátu.

Čtyři pražské artikuly jsou popisovány jako společný program 

radikálních a umírněných husitů. Pouze v učebnici z roku 1979 je tento 

program líčen jako program měšťanské opozice.338 Toto tvrzení se 

shoduje s výkladem v učebnicích z let 1953 -  1960.

Výklad čtyř článků zůstal identický s výkladem v letech 1960 -

1978. Prvním artikulem žádaly svobodné hlásání slova božího, čímž 

měl být církvi odnímán monopol na výklad bible. Druhý bod měl zaručit 

přijímání podobojí, což mělo odstraňovat rozdíly mezi knězem a věřícím. 

Třetí článek útočil na majetek církve tím, že chtěl odstranit její světské 

panování. V posledním bodě žádal světské trestání smrtelných hříchů.

335 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 263.
336 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 163.
337 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 100.
338 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 264.
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6.4 Jan Žižka a husitská vojenská strategie podle 
učebnic

Druhou významnější osobností zůstává i v tomto období učebnic 

Jan Žižka. Přesto jsou údaje o jeho životě uvedeny jen v učebnici z roku 

1984. Tato fakta se shodují s popisem jeho života v předešlých textech.

V období učebnic od roku 1953 do roku 1978 se vyskytuje 

informace, že Žižka byl ve službách panovníka Václava IV. a během 

svého pobytu v Praze navštěvoval kázání mistra Jana Husa, která ho 

ovlivnila. Tato informace se v období 1978 -  1989 vytrácí.

Jan Žižka je líčen jako vynikající lidový hejtman, který se snažil o 

„vytvoření co nejširší husitské koalice na podkladě svazu nižší šlechty a 

měšťanstva “.339

Žižkův vojenský řád je popsán v učebnici z roku 1984. V druhém 

období revoluce, kdy se do popředí dostala umírněná strana husitů, 

ovládly městské svazy -  pražský, táborský a východočeský -  valnou část 

Čech. Tyto svazy disponovaly mohutným vojskem a staly se rozhodující 

silou v zemi. Právě když se Jan Žižka rozešel s táborským městským 

svazem a opustil ho, vybudoval nový svaz nižší šlechty a měst ve 

východních Čechách. Vzniklo bratrstvo a jeho základní chartou se stal 

Žižkův vojenský řád, ve kterém byly sepsány předpisy o kázni.340

V ostatních učebnicích se o řádu nepíše, pouze v souvislosti 

s vojskem se objevuje údaj o zavedení přísné disciplíny.

Husitské vojsko je v učebnicích let 1978 -  1989 líčeno jako 

revoluční vojsko selsko-plebejského charakteru. Toto polní vojsko již 

není popisováno, stejně jako v předchozím období učebnic, jako 

revoluční lidová armáda. Je zde jen poukázáno na fakt, že bylo 

sestaveno z městského a venkovského lidu. 341 I v těchto učebnicích je 

shodný popis armády, která se skládala z pěchoty, jízdy a 

dělostřelectva. Popis zbraní je v učebnici z roku 1990 spojen

339 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 165.
340 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 165.
341 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 165.
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s obrazovou přílohou, kde jsou zbraně vyjmenovány a zobrazeny. 342

V textu se již takové informace nevyskytují.

Taktika boje, kterou přinesl Žižka, byla velmi rozmanitá a měnila 

se podle okolností, které vyžadovala bitva. Je popisována jako zásadní 

v boji s křižáky a jen díky ní bylo možné porazit těžkou rytířskou jízdu.

6.5 Vývoj husitství do smrti Jana Žižky podle učebnic

V červenci roku 1420 obklíčili křižáci v čele se Zikmundem Prahu a 

zmocnili se Hradu. Stalo se tak poté, co papež proti husitům vyhlásil 

válečnou výpravu. Ve znaku měli kříž a tak se nazývali křižáci.343

V době tohoto nebezpečí se husitské směry sjednotily. Žižka 

společně s vojskem přišel Praze na pomoc a na vrchu Vítkov křižácké 

vojsko porazil. V těchto textech chybí popis pustošícího Zikmundova 

vojska, který se objevil v učebnicích předešlého období, ale autoři 

učebnice z roku 1984 nezapomněli na popis vítkovské bitvy, který se 

shoduje s předchozími texty.344

Důvod první křižácké výpravy je spatřován především 

v mocichtivosti Zikmunda, který chtěl po smrti svého bratra Václava IV. 

získat český trůn násilím.345

V červnu roku 1421 se na zemském sněmu v Čáslavi ustanovila 

prozatímní vláda, složená z pěti pánů, sedmi zemanů a osmi zástupců 

husitských měst. Měšťané se zde tak poprvé účastnili správy státu. 

Sněm také neuznal nároky Zikmunda Lucemburského na český trůn. 

Rychlý spád událostí však způsobil, že „prozatímní vláda se prakticky 

neujala moci v zemi“.346 V těchto textech se tak poprvé objevuje výraz 

„prozatímní vláda“, který se doposud v učebnicích nevyskytoval.

342 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 101 -  102. Uveden je cep, řemdih, meč, 
halapartna, sudlice ušatá, kropáč, sekera ze zbraní boje na blízko, a dále tarasnice a 
hákovnice ze střelných zbraní.
343 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 101.
344 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 163.
345 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 100.
346 JÍLEK, Tomáš -  MOCKO, Štefan -  SKLÁDANÝ, Marián, pozn. 38, s. 264.
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V souvislosti s druhou křížovou výpravou jsou v učebnicích z roku 

1984 a 1990 zmíněny bitvy u Kutné Hory, Habrů a Německého Brodu, 

kde vítězně vedl své vojsko Jan Žižka v roce 1422.

V tom samém roce je popsána i smrt Jana Želivského. Líčení jeho 

smrti je obsaženo jen v jedné větě a tím se popis stává ještě o něco 

chudší, než v předešlém období.

Zbohatlá kališnická a katolická šlechta a bohatí měšťané utvořili 

panskou jednotu, která se roku 1424 utkala s Žižkou v bitvě u 

Malešova. „Žižkovo bratrstvo“ opustilo tuto bitvu jako vítězové. Učebnice 

tohoto období však nepřináší popis bitvy spojený s vozy naloženými 

kamením, které měly být na vojsko panské jednoty puštěny z vrchu 

kopce.

Žižka nakonec zemřel 11. října 1424 u Přibyslavi.

6.6 Prokop Holý a husitské bitvy podle učebnic

Husité se znovu spojili, pod vedením Prokopa Holého, díky hrozbě 

třetí křížové výpravy. Prokop Holý tak zůstává poslední důležitou 

osobností husitského hnutí. Tento kněz, zvolený za „vrchního 

táborského hejtmana“, vynikal vojenskými i politickými schopnostmi a 

byl pokračovatelem „politické linie Jana Žižky“. Tato linie představovala 

„umírněný táborský směr“. Jeho obraz tak zůstává i v tomto období 

zachován.347

Jméno Prokopa Holého setrvává ve spojení s vítěznými bitvami 

husitů v roce 1426 u Ústí nad Labem a v roce 1427 u Tachova.

Líčení domažlické bitvy se také nezměnilo. Křižáci v roce 1431 

podnikli další křížovou výpravu do Čech, ale rozutekli se, aniž by 

proběhl boj. O bojové písni, která křižáky zahnala - Ktož jsú boží 

bojovníci, se zmiňuje jen učebnice z roku 1990.348

„Církev a její světští ochránci poznali, že jediným východiskem je  

sjednat s Čechy mír.“349 Proto byl svolán koncil do Basileje. Podmínky 

cesty a pobytu husitského poselstva na koncilu byly pak sjednány

347 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 165.
348 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 105.
349 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 167.
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v Chebu v tzv. soudci Chebském. Tato informace se v učebnicích 

nevyskytovala, a i v tomto období je zachycena jen v učebnici z roku 

1984.350

Zbylé líčení Basilejského koncilu zůstává zachováno, stejně jako 

popis bratrovražedné bitvy u Lipan 30. května 1434. S touto bitvou je 

pouze v učebnici z roku 1990 připomenuto, že „vítězné vojsko panské 

jednoty upálilo více než dva tisíce zajatých husitů ve stodolách“.351

Nakonec v roce 1436 česká šlechta přijala Zikmunda 

Lucemburského za krále.

6.7 Snahy o mezinárodní šíření husitství a význam 
husitství podle učebnic

Mezinárodní šíření husitských myšlenek probíhalo především po 

vítězství Prokopa Holého nad čtvrtou křižáckou výpravou. Dělo se tak 

pomocí „spanilých jízd “, jejichž popis je stejný jako v učebnicích 

předešlého období.

Neliší se ani zmínky o husitských manifestech rozesílaných do 

Uher, Německa, Polska, Francie, Anglie a dalších zemí.

V učebnicích z let 1960 -  1978 se pozornost autorů obracela 

k popisu posílení česko-slovenské spolupráce, jako jednoho z hlavních 

výsledků husitství. To se ovšem z učebnic z let 1978 -  1989 vytrácí. 

Objevují se jen zmínky o posílení postavení českého patriciátu po 

vyhnání patriciátu německého a o tom, že „boj s cizí intervencí upevnil 

národní vědomí“.352

Šíření vzdělanosti, což byl další důsledek husitství, je i nadále 

připomínáno. Pomohlo tomu to, že se v písemném styku místo latiny 

začala používat čeština.353

V učebnici z roku 1984 jsou výsledky husitství obšírnější než 

v předchozích učebnicích. Je zde popsáno, jaký vliv mělo husitství na 

hospodaření země. Dálkový obchod téměř ustal, ale obnova

350 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 167.
351 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 106.
352 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 169.
353 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 107.
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hospodářství probíhala celkem rychle. Změněny byly i politické a 

probíhaly i v sociálních poměrech v Čechách. Oslabena byla především 

moc církve a krále. Naopak vzrostla moc sněmu, na němž „zasedaly tři 

rovnoprávné stavy: panský, rytířský a městský“. Oproti tomu poddaní 

nedosáhli ani osobní svobody, ani zrušení všech dávek, byli však 

zbaveni některých platebních povinností vůči církvi.354

Obrovský význam husitství, který je popisován v předešlých 

učebnicích, je v podstatě zachován. Husitství je popisováno jako 

nejvýraznější součást dějinného odkazu, která podnítila pokrokové a 

revoluční tradice. Toto hnutí se stalo „našemu lidu mohutnou posilou 

v dalších bojích proti feudálnímu útisku habsburské nadvládě“. Husité 

byli také značným zdrojem inspirace v „počátcích našeho dělnického 

hnutí“ a „posilovaly naše národy v boji proti nacistickým okupantům“. Na 

tomto místě se nezapomnělo ani na roli Komunistické strany 

Československa, jako věrného strážce pokrokové husitské tradice.355

Dokonce i v učebnici z roku 1990 se píše o tom, že „na husitství 

jako pokrokový lidový boj proti vykořisťování navazovalo dělnické hnutí“, 

a že „Socialistické Československo pnjalo jako husitskou tradici jako 

symbol revolučního boje našich národů“.356

354 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 169.
355 JÍLEK, Tomáš et al., pozn. 42, s. 169 -  170.
356 SKLÁDANÝ, Marián et al., pozn. 45, s. 107.
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7 Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se snažila zachytit popis toho, jak 

byla husitská látka předkládána dětem základních a středních škol. 

Porovnávala jsem učebnice pro různě staré děti i pro různé typy škol, 

což nebylo jednoduché, neboť jiná fakta jsou předkládána dětem 

v gymnazijních třídách a jiná dětem dnešního druhého stupně.

V kapitole Vývoj školství jsem si vytyčené období let 1948 -  1989 

rozdělila na čtyři období podle vydaných školských zákonů, které jsem 

podrobně popsala. Tyto zákony jsou pro školství zásadní -  mění 

strukturu školství, délku povinné školní docházky i existující typy škol.

V kapitole věnující se prvnímu období let 1948 - 1953 jsem 

vykreslila husitskou látku tak, jak byla v učebnicích popsána za pomoci 

výrazových prostředků, které prameny obsahují. Pracovala jsem se 

všemi dostupnými prameny schválenými školskými výnosy ve 

vytyčeném období. Celkový obraz husitství jsem tak skládala ze všech 

druhů učebnic. Tím jsem se snažila poskytnout ucelený popis toho, co 

by si měl žák při studiu učebnic odnést. Zaměřila jsem se na to, co bylo 

ve všech učebnicích stejné a mimo to jsem zaznamenala i zajímavé 

odlišnosti mezi jednotlivými učebnicemi.

V dalších kapitolách jsem již postupovala jinak. V nich jsem 

pozorovala odlišnosti, které výklad v daném období přinesl.

V této práci jsem bohužel nevěnovala náležitou pozornost 

samotným pramenům, neboť pro to nebyl prostor. Alespoň tedy v kritice 

pramenů jsem se snažila trochu prameny přiblížit a popsat, nejen po 

obsahové, ale i po vizuální stránce.

Při sledování vývoje husitské tématiky v průběhu celého období 

komunistického Československa jsem pozorovala jak vývoj v letech 

1948 -  1989 částečně kopírují i učebnice. Například v prvním období let 

1948 -  1953 se objevují fotografie Klementa Gottwalda a J. V. Stalina, 

které již v dalším období let 1953 -  1960 mizí.

Samotné učebnice prošly vývojem také po vizuální stránce. Nejprve 

šlo o pouhé texty bez obrázků. Obrazová stránka je u učebnic pro děti
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důležitou oblastí a tak se dají tyto učebnice považovat za méně 

vhodnější pro výuku, než pozdější učebnice, ve kterých obrazové přílohy 

přibývají.

V učebnicích mne překvapilo, jak velká pozornost je věnována 

„přínosu husitství pro současnost“. Komunističtí historikové se tak 

snažili dětem připomenout, jak důležité je husitství pro české dějiny a 

především to, že na husitskou tradici navazují komunisté. Tak nejspíše 

chtěli připomenout tradičnost komunismu v Československu.

Myslím, že cíle práce se mi podařilo naplnit. Než jsem začala se 

studiem pramenů, obávala jsem se, že rozdíly ve výkladu nebudou 

natolik patrné. Během zkoumání učebnic jsem však zjistila, že vývoj, 

který učebnice prodělávají i v rámci samotné komunistické epochy, není 

zanedbatelný.

Studium pramenů mne velmi obohatilo, neboť teprve s jejich 

přečtením jsem si uvědomila, kam až komunistická „moc“ sahala a jak 

se nás dotýká i dnes.
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