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Myška, Milan: As we created university textbook “Introduction into Study of History” (a part 
of unpublished memoirs).

An excerpt from unpublished memoirs of the author about the reform of study of history at 
former pedagogical departments and about the preparatory works on university textbook by 
Jan Havránek, Milan Myška and Jiří Paclík’s “Introduction into Study of History” (1964) 
in the conditions of ideological thaw in the first half of the previous century. Possibilities as 
well as limits of free creation of university textbook given by then political system of so called 
real socialism.
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V akademickém roce 1963/64 skončil neúspěšný experiment s vysokoškolským vzdělá-
váním učitelů základních škol, nastartovaný ve studijním roce 1959/60, jak jinak, podle 
našeho nedostižného vzoru, sovětského vysokého pedagogického školství. V roce 1959 
byla ukončena činnost vyšších pedagogických škol poskytujících v dvouletém cyklu vzdě-
lání učitelům tzv. druhého stupně základních škol. Kandidáti učitelství zde studovali 
v dvoučlenných kombinacích odborné předměty, kterým se vyučovalo v 6. až 9. ročníku 
základních škol (např. dějepis-čeština, ruština-dějepis, matematika-fyzika apod.). Některé 
z vyšších pedagogických škol mající tehdy ovšem vysokoškolský statut byly zrušeny, jiné 
byly přeměněny na pedagogické instituty. Tyto vysoké školy byly sice metodicky „řízeny“ 
ministerstvem školství, ale po stránce personální a stránce materiálního zabezpečení pod-
léhaly krajským národním výborům, čímž byl jen posílen vliv místních politických „elit“ 
na jejich fungování. Projevilo se to nejvýrazněji např. v obsazování míst vysokoškolských 
učitelů, kde více než odborná kvalifikace znamenala věrnost a oddanost komunistické 
straně a dobré kontakty s různými stranickými tajemníky od ranku okresů až po kraje.

Pedagogické instituty v historii vysokého pedagogického školství představovaly snad 
tu nejtemnější kapitolu. Jednotné učební plány a celková organizace studia byly, řečeno 
velmi mírně, naprosto iracionální. Všechny studentky a studenti bez ohledu na to, zda se 
chtěli stát učiteli národních škol (tj. 1. až 5. ročník školní docházky) nebo učiteli odbor-
ných předmětů na druhém stupni, musili absolvovat dvouletý společný základ. Ten byl 
koncipován naprosto kontraproduktivně: nehledě na to, jestli se někdo chtěl stát učitelem 
matematiky, fyziky nebo biologie, musel vedle přemíry pedagogických a politických disci-
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plín absolvovat např. cvičení ze hry na housle, tělocvik, základy „polytechnické“ výchovy 
(řezání, hoblování a vrtání dřeva, šroubování, pilování a podobné bohulibé činnosti), ale 
také trojsemestrální kurz „vlastivědy“, v němž se v jednom semestru letem světem pro-
bíraly základy českých dějin, ve druhém cosi ze zeměpisu ČSSR a ve třetím něco z příro-
dopisu naší země. Tedy: jednalo se o nepovedené pokračování předmětů ze střední školy 
a několika dalších, pro většinu studentů v budoucnu nepotřebných disciplín. Teprve po 
absolvování tohoto „všeobecného“ kurzu se studenti mohli specializovat na jednoleté stu-
dium pedagogických disciplín potřebných pro získání kvalifikace učitelů národních škol 
nebo na dvouleté studium tříoborových kombinací, jako byly např. dějepis-čeština-občan-
ská výchova, dějepis se ale tehdy mohl kombinovat i s výtvarnou nebo hudební výchovou, 
ruštinou apod.

Učební plány těchto tříoborových kombinací byly založeny na přednáškách přehled-
ného charakteru a semináře měly vlastně jen charakter cvičení, v nichž se prohlubovala, 
resp. opakovala látka z přednášek. Naštěstí se brzy došlo k poznání, že tento styl studia 
je nesmyslný, kontraproduktivní a že jeho pokračování by nutně vedlo k velkému kvalita-
tivnímu skluzu v úrovni učitelstva základních škol. Vzpomínám si, že proti takto nesmy-
slnému studijnímu programu jsme od počátku protestovali, poukazovali na jeho slabiny 
a neproduktivnost. Příležitostí k tomu bývaly schůzky vysokoškolských učitelů historie, 
které jednou či dvakrát do roka organizoval Ústav pro učitelské vzdělání při UK v Praze 
(ředitelem byl matematik prof. Kremer) a vedoucí oddělení pro historii doc. dr. Alice 
Teichová, CSc. Alice byla excelentní historičkou, znalou problematiky vzdělávání učitelů 
ve světě, a vytvářela platformu pro kritiku dosavadního systému vzdělávání učitelů, i když 
ve skutečnosti měla „stranickou“ koncepci jako funkcionářka oficiální instituce podporo-
vat. Ke kritikům nesmyslného způsobu vzdělávání historiků na pedagogických institutech 
patřili např. prof. Václav Čepelák z Plzně, doc. Jaroslav Joza z Liberce a další, mezi nimi 
i já, ač jsem se nemohl vykázat dlouholetou praxí a zkušeností vysokoškolského kantora. 
Vzpomínám si, že nebyla šance tento systém vzdělávání napadnout jako celek, a proto jsme 
se soustředili alespoň na úpravu studijních plánů, do kterých se nám podařilo propašovat 
i některé disciplíny, se kterými se původně nepočítalo. Byly to např. Základy marxistické 
historické vědy, v podstatě krycí název pro Úvod do studia historie, cvičení k němu, které 
v rozsahu jednosemestrální dotace nahrazovalo historický proseminář, světovou a čes-
kou historiografii apod. Kontraproduktivnost pedagogických institutů (jejichž nedoučení 
absolventi sice nedosahovali úrovně absolventů vyšších pedagogických škol, ale zato jich 
bylo tolik, že zčásti zaplnili mezery po zcela nekvalifikovaných učitelích s pouhou matu-
ritou) však nebylo možné nadále tajit, a tak se na počátku studijního roku 1964/65 při-
kročilo k další reformě učitelského studia – založení pedagogických fakult. Ne všude, kde 
fungovaly pedagogické instituty, vznikly pedagogické fakulty. Obnoveny byly v sídlech 
univerzit jako jejich staronové fakulty (Praha, Brno, Olomouc, Bratislava, Prešov), v dal-
ších městech vznikly tzv. samostatné pedagogické fakulty se statutem samostatné vysoké 
školy (tj. např. s pravomocemi děkanů jakožto rektorů atd.). Pokud si dobře vzpomínám, 
vznikly tyto samostatné pedagogické fakulty v Ostravě, Hradci Králové, Českých Budě-
jovicích, Ústí nad Labem, Plzni, Nitře, Banské Bystrici. Byl na nich zrušen nesmyslný 
společný čtyřsemestrální základ, studium specializací bylo prodlouženo na osm semestrů 
a vytvářeny byly pouze dvouoborové kombinace. Zní to možná paradoxně, ale dosti silně 
byly limitovány „pedagogické“ disciplíny a posílen odborný charakter studia. Protože 
jsem si mezi učiteli pedagogických institutů vydobyl jisté důvěry, byl jsem Alicí Teichovou 
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přizván do skupiny, která připravovala nové studijní plány. Velmi jsem bojoval o zavedení 
Úvodu do studia dějepisu, historického prosemináře, přednášek a seminářů z oboru svě-
tové a české historiografie a spolu s dr. Mikulášem Teichem, tehdy vědeckým pracovníkem 
Historického ústavu ČSAV, oddělení pro dějiny vědy a techniky, jsme usilovali o zavedení 
disciplíny, která by studentům přiblížila dějiny techniky a jejího využití ve výrobě v prů-
běhu dějin. Nepodařilo se hned prosadit pomocné vědy historické, ale dostaly se do studij-
ních plánů brzy po založení fakult, v první fázi, jako součást úvodu do studia.

 Ústav Alice Teichové vyvinul značné úsilí, aby byly zpracovány a vydány nové učeb-
nice historických disciplín a uvolnila se tak závislost na překladech ne vždy špatných, ale 
pro naši potřebu někdy problematických učebnic sovětských (pro dějiny starověku Maš-
kin, Sergejev, Avdijev, pro dějiny středověku Kosminskij aj.). Vznikla také potřeba vyso-
koškolské učebnice pro nově zavedený úvod do studia dějepisu. Ty staré (Lívův překlad 
Bernheima, Stloukal, Kalista aj.) samozřejmě nepřicházely v úvahu už pro svá filozofická 
a metodologická východiska, olomoucké Základy studia dějepisu byly považovány za 
obtížně zvládnutelné a zastaralé. Pokud vím, o sepsání úvodu se ucházelo několik kory-
fejů naší marxistické historické vědy, bývají uváděni např. prof. Oldřich Říha, doc. Jurij 
Křížek aj. Bylo téměř jisté, že tito hlavně politickými úkoly „přetížení“ badatelé by se 
k dokončení takového díla nedostali ani po letech a navíc se pochybovalo o tom, zda by 
jejich výtvor byl použitelný ve vysokoškolské praxi. Doc. Teichová sondovala, zda by se byl 
ochoten úkolu ujmout někdo z mladší generace a hlavně ten, kdo by zaručil, že dílo bude 
v potřebném čase dovedeno do konce. Tehdejší pražský docent Jan Havránek napsal asi 
devadesátistránkové skriptum této disciplíny pro dálkově studující, bylo však spíše nasta-
veno na ty, kdo budou výsledků práce historiků používat ve školské, resp. osvětové práci, 
méně už na to, aby studenty seznámilo alespoň s elementárními principy vědecké práce, 
ale také s technikami práce historika. S Janem Havránkem jsme byli přátelé již z dob, kdy 
on na katedře českých dějin FF UK pracoval jako asistent a já tam studoval. Byli jsme 
i po skončení studia v kontaktu, vídávali se na vědeckých konferencích a byli jsme v kore-
spondenčním styku. Doc. Havránek byl ochoten na sebe břímě napsání učebnice úvodu 
vzít s podmínkou, že k němu může přibrat mne. Dohodli jsme se, že se do toho pustíme, 
vědomi si všech možných rizik. Oba jsme byli mladí, možná že jsme ani nebyli s to domys-
lit komplikace, do kterých jsme se mohli dostat. Nevím, jak se podařilo, že Alice Teichová 
naše spoluautorství prosadila. Byli jsme tedy pověřeni sepsáním učebnice Úvod do studia 
dějepisu pro tehdejší Státní pedagogické nakladatelství v Praze, která nakonec přece jen 
dostala požehnání jako „vysokoškolská učebnice pro pedagogické fakulty“, což ztvrzovala 
doložka v tiráži knížky (výnos MŠk čj. ��417/66 III/�c z �6. 5. 1966).

 Dohodli jsme se na tom, že každý z nás samostatně vypracuje texty svých kapitol, že 
si je však vzájemně pročteme, prodiskutujeme a výsledek bude našim společným dílem. 
Předsevzali jsme si, že se v tišině a izolaci tehdejší československé historiografie podle 
možnosti pokusíme aplikovat některé nové metodické pohledy světové a evropské histo-
riografie. Jisté předpoklady jsme k tomu oba měli: J. Havránek byl znalcem historiografie 
americké, anglické a (západo)německé, já jsem se vcelku slušně orientoval v pokrocích his-
toriografie polské a francouzské. Opatřili jsme si jako vzory americké, anglické, německé, 
polské a francouzské „úvody do studia historie“ a rozhodovali se, co z nich využít pro naši 
učebnici. Podařilo se nám v mezích možností vytvořit učebnici, která umožňovala studen-
tům nahlédnout do metodologie nejen marxistické historiografie, byť se tak dálo jen tou 
měrou, jakou to celková politická a ideologická situace dovolovala. Proč nepřiznat, že náš 
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text vznikal v době jistého „tání“ šedesátých let a my jsme se toho snažili využít. Protože 
se do úvodu tehdy zahrnovalo i základní poučení o pomocných vědách historických, roz-
šířili jsme náš autorský kolektiv o Jiřího Paclíka, tehdy asistenta na Pedagogické fakultě 
v Ostravě (na mé katedře), jemuž se na několika desítkách stran podařilo mistrně shr-
nout to základní, co by o paleografii, diplomatice, numismatice, heraldice aj. měl vědět 
adept učitelství dějepisu na základních školách. Chtěli jsme si ověřit nosnost své koncepce 
i způsob podání v praxi vysokoškolské výuky, a tak jsme první verzi svého díla vydali jako 
skriptum pro Pedagogickou fakultu v Ostravě (poprvé 1965, vzápětí pak 1966), samo-
zřejmě bez ministerské doložky, ale již pod dohledem cenzury (tehdy to byl HTD – hlavní 
tiskový dozor). Nepamatuji si již, jak v jakém nákladu dílo vyšlo. Zpravidla to u skript 
nebývalo více než 300–400 ks. Vydání skripta z r. 1966 však již mělo náklad 700 ks. Byli 
jsme doslova vyvedeni z míry, jak rychle bylo toto technicky nedokonalé skriptové vydání 
rozebráno. To nás povzbudilo, abychom urychleně dokončili poslední verzi učebnice. 
Rukopis byl dán k recenzi několika oponentům (mezi nimi byl např. plzeňský docent 
Jindřich Vacek, doc. Jozef Butvín z Bratislavy, doc. Josef Válka z Brna a profesor Vysoké 
školy politické (stranické) v Praze Jaroslav Klofáč). Myslím, že právě z jeho strany přišla 
jediná „koncepční“ připomínka, totiž že v učebnici chybí kapitola o „stranickosti“ histo-
rické vědy. Pokud jsme chtěli, aby naše dílko okusilo tiskařské černi, museli jsme se pod-
řídit. Myslím, že to nedopadlo tak katastrofálně. Asi k tomu, že náš rukopis nebyl smeten 
jako nebezpečně revizionistický, přispěl velmi pozitivní oponentský posudek brněnského 
Josefa Války, který tehdy měl autoritu nejen vědeckou, ale byl vážen i v kruzích politických 
(vzdor svým nekonvenčním názorům a postojům). Když učebnice v r. 1967 vyšla, bylo 
na ni uveřejněno jen málo recenzí. Nejvíc jsme se obávali přísného kritika a recenzenta, 
brněnského Jaroslava Marka, ale ten jí přes drobné výhrady (ale i určité neporozumění 
smyslu studia historie pro budoucí učitele) udělil vysokou známku na stránkách Časopisu 
Matice moravské (87, 1968, s. �87–�89) a mezi řádky přiznal, že se nám podařilo vůči ide-
ologickým tlakům obstát vcelku přijatelně (o to více nás zamrzelo, když v polovině 90. let 
minulého století v úvaze o stavu československé historiografie v časech totality, uveřej-
něné v Českém časopise historickém, na toto původně příznivé ocenění pozapomněl). Na 
druhé straně bylo jistým zadostiučiněním, když v r. �003 na stránkách Časopisu Matice 
moravské pražský profesor Zdeněk Beneš napsal: V literárním úhoru sedmdesátých let 
patřil Havránkův a Myškův Úvod do studia dějepisu mezi ty knihy, které začínajícím studen-
tům historie dávaly nahlédnout do skutečné historické dílny, a nikoli jen do její ideologické 
kůlny…

Když jsme pracovali na svém úvodu, pokusili jsme se do něj vstřebat co nejvíce tako-
vých podnětů zvenčí, o kterých se u nás téměř nevědělo, resp. které byly přecházeny bez 
většího zájmu. Sám jsem velmi čerpal zejména z prací polských kolegů. Polská marxis-
tická historiografie měla daleko k netvůrčímu dogmatismu, který opanoval historiografii 
českou a slovenskou. Mnoho metodických názorů polských historiků bylo u nás a ještě 
více v NDR považováno za oportunistické. Dokonce i polský historik nesporně nadná-
rodního formátu – poznaňský prof. Jerzy Topolski, řazený svými kolegy spíše k dogmatic-
kému křídlu marxistů – byl pro naše poměry nepřijatelným oportunistou. Když jsem kdysi 
navrhl pražskému Nakladatelství politické literatury vydání překladu jeho na svou dobu 
excelentní knihy Metodologia historii (1968, hodlali jsme se překladu ujmout spolu s Jaro-
slavem Valentou), byl jsem oponenty okřiknut pro pokus šířit u nás pravověrnému mar-
xismu nebezpečný revizionismus a z vydání samozřejmě sešlo. Vedle Topolského podnětů 
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(zvlášť pokud šlo o klasifikaci a definování specifických historických metod) jsem vycházel 
z prací varšavského Witolda Kuli a zejména z jeho v té době vydané a dodnes cenné knihy 
Problemy i metody historii gospodarczej (1963) bohatě reflektující především nejnovější 
přínosy francouzské historiografie. Mnoho jsem čerpal zvláště z kapitol o metodologii 
historické vědy v dílech polských sociologů Zygmunda Baumana, Jana Szczepańského 
a Leszka Kołakowského. Jejich práce v pustině československé „sociologie“ 50. a 60. let 
působily skutečně jako zjevení.

Samozřejmě je dnes možné našemu Úvodu leccos vytknout. Připravovali jsme jej v kon-
krétních dobových podmínkách velmi omezené tvůrčí svobody, ale i se snahou využít 
všech možností ukázat adeptům studia historie, že věda poskytuje ne jeden pravověrný, 
ale řadu alternativních postupů, jak se zmocnit historické reality. Protože jsme Jan Havrá-
nek i já propadli sítem politických prověrek na počátku normalizačního období, i naše 
společné dílko bylo dáno na index, vyřazeno z veřejných i vědeckých knihoven a zmizelo 
ze seznamů povinné studijní literatury. V praxi se ovšem nadále, byť neoficiálně, používalo 
nejen na pedagogických, ale i na filozofických fakultách. Protože nebylo možné očekávat 
jeho nové vydání, jednotlivé exempláře se dědily z jedné generace studentů na druhou, 
takže na náhodně dochovaných exemplářích je dnes patrná jejich značná opotřebova-
nost.

K našemu Úvodu se váže několik zajímavých historek, rád bych uvedl alespoň dvě z nich. 
Ke konečným redakcím textu jsme se s Janem Havránkem scházeli v kavárně v Obecním 
domě, do níž se vcházelo z ulice od Prašné brány. Jednoho zimního dne jsme už několik 
hodin přičinlivě pilovali konečnou verzi textu, popíjeli kávu a nějakou tu skleničku bílého 
vína. Najednou jsem pohlédl na hodinky a uvědomil si, že jsem už několik minut měl 
být před nedalekým kinem Sevastopol, na jehož odpolední představení moje žena Pavla, 
pobývající tehdy v Praze, zakoupila vstupenky. Rychle jsme sbalili fidlátka a oba vyběhli 
z kavárny. Vtom se za námi vyřítil číšník a volal: Páni docenti, zapomněli jste zaplatit! 
Dopadlo to dobře, už nás znal, věděl o našem pracovním zaujetí a správně to připočetl na 
vrub naší „profesorské“ popletenosti.

Druhá příhoda se odehrála už za časů normalizace, když katedru československých 
dějin na pražské filozofické fakultě vedl obávaný „strážce čistého ohně české historiogra-
fie“ Václav Král. Nebyl jsem u toho, tedy jen relata refero. Tehdy horlivý docent Josef Hau-
belt prý v přítomnosti dalšího člena katedry upozornil šéfa, že ze seznamu povinné litera-
tury pro studium historie nebyl vyškrtnut náš Úvod. Václav Král měl údajně poznamenat: 
Soudruhu, až napíšeš lepší, tak to vyškrtneme. Tak nevím, ale zcela nepravděpodobné mi 
to nepřipadá. Josef Haubelt se dopustil mnoha hříchů, někdy velice odporných (srov. jeho 
udavačské recenze na učebnici československé historiografie F. Kutnara a utajeného spo-
luautora Jaroslava Marka), jednání Václava Krále bylo však zároveň nepředvídatelné.

Potřeba moderního českého úvodu do studia trvá. Úkolu jej připravit se bude muset 
ujmout ne-li ta nejmladší, pak určitě střední generace historiků poučených o nejnovějších 
světových tendencích metodologie historické vědy a majících dostatek vlastních zkuše-
ností z praxe historického bádání. Měli by tento dluh vůči studentům splnit co nejdříve 
a co nejzodpovědněji.


