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Přestože vzdělání náleželo k důležitým komponentům socio-ekonomicko-kulturního vý-
voje „dlouhého“ 19. století, řadí se dějiny středního školství a vzdělanosti k oblastem so-
ciálněhistorického výzkumu tohoto období, které stojí poněkud stranou zájmu českých 
historiků.1 Teprve v posledních dvou až třech desetiletích je ve větší míře překračován 
tradiční rámec bádání o dějinách školství. se zpožděním tak u nás nachází odezvu jejich 
nové, širší pojetí, které se v zahraničí rozvíjí již od poloviny 20. století. Hlavním cílem to-
hoto příspěvku je předložit stav výzkumu tradičně pojímaných i moderně koncipovaných 
dějin středního školství, rozvíjejících se v rámci studia dějin vzdělanosti českých zemí, 
jež se zabývají zejména 19. a počátkem 20. století. Patrně i kvůli absenci základního pře-
hledu byly doposud českými historiky pouze minimálně reflektovány výsledky zahranič-
ních výzkumů na poli dějin vzdělanosti sledovaného období. Pokusím se proto o částeč-
nou nápravu uvedeného nedostatku a představím (alespoň podle mého názoru) stěžejní 

1 Příspěvek se zaměřuje především na oblast středoškolského vzdělávání (gymnaziálního, reálného atp.). stra-
nou zájmu tak zůstalo nejen specifické odborné školství (průmyslové, živnostenské apod.), ale i sféra terciálního 
vzdělávání. Ke stavu a perspektivám českých vysokoškolských dějin se nedávno vyjádřili Michal svatoš a Blanka 
zilynská. srov. sVAToŠ, M.: Místo „dějin vzdělanosti“ v poválečné české historiografii. In: BArVÍKoVÁ, H. – 
PAzDErA, D. (eds.): K dějinám vědy a vědeckých institucí. Práce z Archivu Akademie věd – A, 7, 2002, s. 13–22; 
zILynsKÁ, B.: Prameny a pomůcky ke studiu dějin vzdělanosti : Bilance a desiderata. In: Tamtéž, s. 23–35. 
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tematicky či metodologicky podnětná díla, která mohou posloužit jako zdroj inspirace 
a zároveň přivedou zájemce o tuto oblast bádání k další literatuře. 

Tradiční bádání o dějinách středního školství v českých zemích:  
problémy a stav výzkumu 

Jedním ze základních problémů, s nímž se musí badatel při studiu problematiky středního 
školství a jeho místa ve společenském vývoji českých zemí vymezeného období potýkat, 
je poměrně malé zpracování tohoto tématu českou historiografií.2 A to přesto, že obecné 
dějiny středního školství, jež jsou součástí dějin školství, tradičního oboru v rámci peda-
gogiky, mají v českém prostředí bohatou tradici. Vždyť první syntetické práce o vzniku 
a rozvoji středoškolské soustavy druhé poloviny 19. a počátku 20. století vyšly již na pře-
lomu těchto staletí a byly překonávány postupně dalšími, čímž se vytvořila poměrně ply-
nulá linie, prolongovaná až do současnosti.3 Tato díla seznamují především s organizač-
ními a legislativními změnami v oblasti školství, podmínkami a přístupem ke vzdělání, 
proměnou obsahu výuky apod., což je jistě žádoucí pro základní orientaci ve školské pro-
blematice. Jejich využitelnost v sociálněhistorickém výzkumu však omezuje to, že zároveň 
jen minimálně překračují hranice vzdělávacích institucí a průběhu výchovně-vzdělávacího 
procesu. 

Existuje sice poměrně velké množství prací o dějinách konkrétních středních škol 
(resp. škol všech vzdělávacích úrovní), ale kvantitativní stránka není adekvátně vyvážena 
kvalitou jejich zpracování. Převládající metodická roztříštěnost, častá absence kritického 
přístupu, popisnost, omezená pramenná základna a redukce výkladu na školu samotnou 
bez jejího zařazení do širších souvislostí sociokulturního vývoje představují základní fak-
tory, které značně limitují jejich využití. Většinou se jedná o drobná, regionálně či velmi 
úzce problémově zaměřená díla, která rezignují na syntetizující snahy. 

Vyjmutí z neradostné charakteristiky si zaslouží jen nepatrná část z prací o dějinách 
(středního) školství. Pro období do poloviny 19. století lze jmenovat alespoň Josefa Han-
zala a jeho zpracování rozvoje školské soustavy v Čechách či Josefa Kolejku, zabývajícího 
se moravskoslezským gymnaziálním vzděláváním.4 Jan Havránek byl autorem podnět-
ných studií o středních školách a univerzitách 19. a počátku 20. století, které odhalují je-
jich skutečný společenský význam a zcela se proto vymykají výše načrtnutému obecnému 

2 základní přehled české tvorby k dějinám školství a vzdělanosti v době nadvlády marxistické historiografie viz 
noVoTnÝ, M.: Dějiny školství a vzdělanosti v české marxistické historiografii. In: JIroUŠEK, B. a kol.: Proměny 
diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století). České Budějovice 2008, s. 365-379.
3 ze všech prací např. ŠAFrÁnEK, J.: Za českou osvětu : Obrázky z dějin českého školství středního. Praha 
1898; TÝŽ: Reálné gymnasium, obraz jeho vzniku, vývoje a osudů. Praha 1913; HULÍK, V.: Česká politika středo-
školská. In: ToBoLKA, z. V. (ed.): Česká politika. Díl pátý: Kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. Praha 
1913, s. 434–606; ŠAFrÁnEK, J.: Školy české, obraz jejich vývoje a osudů. sv. 2: R. 1848–1913. Praha 1919; 
KÁDnEr, o.: Vývoj a dnešní soustava školství. Díl první. Praha 1929; KoPÁČ, J.: Dějiny české školy a pedago-
giky v letech 1867–1914. Brno 1968; VEsELÁ, z.: Česká střední škola od národního obrození do druhé světové 
války. Praha 1972; CACH, J.: Střední školství a jeho pedagogika pod zorným úhlem historie. Praha 1974; KoVA-
ŘÍČEK, V. – KoVAŘÍČKoVÁ, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. olomouc 1989; VEsELÁ, z.: Vývoj 
české školy a učitelského vzdělání. Brno 1992. 
4 HAnzAL, J.: Příspěvek k dějinám školství a jeho správy v Čechách v letech 1775–1848. Sborník archiv-
ních prací 26, 1976, č. 2, s. 221–260; KoLEJKA, J.: z dějin gymnaziálního vzdělávání na Moravě a ve slezsku  
v 16.–18. století (období řádových gymnázií). Časopis Matice moravské 113, 1994, č. 1, s. 115–127; TÝŽ: státní 
a piaristická gymnázia na Moravě a ve slezsku 1774–1848. Tamtéž 115, 1996, č. 2, s. 253–274.



201OBZORY petR KadLeC DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOSTI 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ

schématu.5 zajímavé porovnání stavu a vývoje středního a vysokého školství Prahy se 
situací ve Vídni a Mnichově poskytl Jiří Pešek.6 rozborem městských adresářů přinesl na 
poměrně malém prostoru řadu cenných postřehů a metodických podnětů. z autorů prací 
o dějinách moravskoslezského středního školství druhé poloviny 19. století lze vyzdvih-
nout vedle již zmiňovaného Josefa Kolejky také Františka Hýbla.7 středního školství na 
Moravě a ve slezsku se dotýkají i starší studie Andělína Grobelného o národně politickém 
životě v ostravě a na ostravsku či slezském školství a osvětě v letech 1868–1871 nebo 
Ludwika Brożka o školství v Těšínském slezsku druhé poloviny 19. století.8 K poznání 
česko-polského středního školství ve slezsku přispěli rovněž Marie a Dan Gawrečtí.9 
novější přehled vývoje středního školství slezska a severovýchodní Moravy pak podali 
v podobě encyklopedického hesla Milan Myška s Jiřím Paclíkem.10

Jinou nesnází je, že se těžiště zájmu zpracování dějin středních škol koncentruje vý-
hradně na české ústavy, především pak na gymnázia. V pozadí stojí méně prestižní, ale 
z hlediska sociálního vývoje neméně významné reálky. zcela mimo pozornost historické 
obce jsou německé a polské školy, což komplikuje do značné míry studium vzdělávání ně-
kterých minoritních skupin, jakými byli kupříkladu židé, ale i možnost porovnat střední 
školství jednotlivých národnostních menšin v prostoru českých zemí. navíc se tím 
také zásadně znesnadňuje poznání podmínek zrodu české inteligence v době, kdy ještě 

5 HAVrÁnEK, J.: Die rolle der Universitäten und der modernen „pergrinatio academia“ für den sozialen Auf-
stieg der studenten. In: PLAsCHKA, r. G. – MACK, K. (eds.): Wegenetz europäischen Geistes II. Universitäten 
und Studenten. Wien 1987, s. 114–117; TÝŽ: Gymnázia, reálky a výchova elit. Acta Polytechnica 6, 1990, č. 4, 
s. 79–85; TÝŽ: nineteenth Century Universities in Central Europe – their dominant Position in the sciences 
and Humanities. In: KArADy, V. – MITTEr, W. (Hg.): Bildungswesen und Sozialstruktur in Mitteleuropa im 
19. und 20. Jahrhundert / Education and Social Structure in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Köln – 
Wien 1990, s. 9–26; TÝŽ: Das Prager Bildungswesen im zeitalter nationaler und ethnischer Konflikte 1875 bis 
1925. In: zIMMErMAnn, s. (Hg.): Wien, Prag, Budapest. Blütezeit der Habsburgermetropolen : Urbanisie-
rung, Kommunalpolitik, gesellschaftliche Konflikte (1867–1918). Wien 1996, s. 185–200; TÝŽ: středoevropské 
univerzity v 19. století a postavení univerzitních profesorů. In: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 
1, 1998, s. 129–139; TÝŽ: role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. polovině 19. století. In: 
nAVrÁTIL, I. (ed.): Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání : Sborník referátů z konference 
konané ve dnech 24.–25. června 1999 v Jičíně. semily 2000, s. 61–71; TÝŽ: sociální funkce inteligence v 19. sto-
letí. In: Studie k sociálním dějinám 6, 2001, s. 69–72.
6 PEŠEK, J.: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1930. Praha 1999, s. 251–
259.
7 KoLEJKA, J.: Vznik osmiletých gymnázií na Moravě a ve slezsku 1849–1867. Časopis Matice moravské 
117, 1998, č. 1, s. 39–56; TÝŽ: První české střední školy na Moravě 1867–1884 (slovanská gymnázia v Brně 
a olomouci). Časopis Matice moravské 111, 1992, č. 2, s. 253–272; HÝBL, F.: České školství na Moravě v druhé 
polovině devatenáctého století. In: Mezinárodní konference vzdělávání pro všechny. Praha 2004, s. 136–148; 
TÝŽ: Počátky českých středních škol na Moravě v poslední třetině 19. století a František Bartoš. In: František 
Bartoš. Jazykovědec, pedagog, etnograf : Konference k 100. výročí úmrtí : Sborník příspěvků z konference Zlín, 
25.–26. dubna 2006. zlín 2006, s. 85–93.
8 GroBELnÝ, A.: národně politický život v ostravě a na ostravsku v 2. polovině 19. století (2. pokračování). 
In: Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 5. ostrava 1969, s. 48–80; TÝŽ: Školství a osvěta v ob-
dobí prvních národních táborů ve slezsku 1868–1871. Slezský sborník 58, 1960, č. 4, s. 494–516; BroŻEK, L.: 
Školství v Těšínském slezsku v druhé polovině 19. století. Slezský sborník 58, 1960, č. 4, s. 516–526.
9 GAWrECKI, D.: Školství ve slezsku a na ostravsku do roku 1945. In: Vysoké školství ve Slezsku a na Ostrav-
sku. Slezská univerzita. Sborník z konference konané v Opavě 24. dubna 2001. opava 2001, s. 7–20; TÝŽ: ně-
mecké školy na Těšínsku. In: sPyrA, J. (ed.): Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. 
Cieszyn 2001, s. 265–283; GAWrECKÁ, M.: České školství na Těšínsku 1848–1918. In: Tamtéž, s. 252–264.
10 DoKoUPIL, L. – MyŠKA, M. – sVoBoDA, J. a kol. aut.: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severo-
východní Moravy. Díl 2. ostrava 2005, s. 318–322 (heslo Školství střední).
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neexistovala soustava českého středního školství. základní informace o školách s jiným 
než českým vyučovacím jazykem je pak badatel nucen hledat například ve starých škol-
ních almanaších (pokud byly vůbec vydány), tištěných programech a výročních zprávách 
nebo přímo v archivních fondech příslušných středoškolských ústavů.11na nelichotivý 
stav výzkumu a některé problémy doprovázející výzkum dějin školství ostatně upozornili 
ve svých přehledech sociálněhistorického bádání posledního půlstoletí Jana Machačová 
a Jiří Matějček.12 

zásadní zvrat v načrtnutém dlouhodobém trendu zpracování dějin středního školství 
nenastal ani v uplynulých deseti letech, byť i v tomto období vznikla některá bezesporu 
velmi přínosná díla. Ve stručnosti, ale velmi přehledně a synteticky je o vývoji středního 
a vysokého školství v českých zemích období let 1848–1918 jakožto součásti institucio-
nálního zázemí humanitních a sociálních věd pojednáno v publikaci Jaroslavy Hoffman-
nové z roku 2009.13 Řadu podnětných studií přinesl také sborník Minulost, přítomnost 
a budoucnost gymnazijního vzdělávání (2000). za všechny zde otištěné studie lze vedle již 
citované Havránkovy práce zmínit příspěvek Martina svatoše o důsledcích reformních 
změn z poloviny 19. století na gymnaziální školství.14 Pozornost si jistě zaslouží i studie 
Luboše Veleše o tzv. Gautschových ordonancích z roku 1887.15

Je evidentní, že česká historiografie, na rozdíl od svých zahraničních protějšků, po-
strádá moderní syntézu školské soustavy. Výše naznačený stav zpracování dějin školství 
(a středního zvlášť) potom komplikuje práci autorům děl o dějinách jednotlivých zemí, 
měst, komunální samosprávy, formování inteligence, obecněji pojatých zpracování kul-
turního vývoje, kulturněhistorických encyklopedií apod. stručný nástin rozvoje školské 
infrastruktury sledovaného období se však stal přes všechny naznačené nesnáze sou-
částí řady syntetických prací k dějinám druhé poloviny 19. a počátku 20. století. zvláštní 
místo věnovali vývoji školství kupříkladu autoři kolektivního díla o slezských dějinách, 
publikace o hospodářském vývoji českých zemí v letech 1848–1992 a Marcela Efmertová 
v monografii o českých zemích let 1848–1918.16 

11 Výjimkami zabývajícími se německými školami jsou např. následující studie MArEK, P.: Ke sporu o pros-
tějovskou německou reálku. Časopis Matice moravské 99, 1980, č. 3–4, s. 250–260; MAŠKoVÁ, V.: německé 
státní gymnázium v Českém Krumlově 1871–1945. In: MAŠKoVÁ, V. – JELÍnEK, P. – KUBÍKoVÁ, A. – VE-
sELÝ, J.: Státní okresní archiv Český Krumlov 1999–2004. Český Krumlov 2004, s. 35–45; KADLEC, P.: Počátky 
gymnaziálního školství v Hranicích (Vznik a vývoj prvního hranického gymnázia do roku 1882). In: Sborník 
Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2010, s. 5–27; TÝŽ: německé gymnázium v „českém“ městě aneb 
zá věrečné období existence prvního gymnázia v Hranicích (1903–1922). In: Tamtéž. Přerov 2011 (v tisku). 
12 MACHAČoVÁ, J. – MATĚJČEK, J.: stav výzkumu sociálního vývoje českých zemí v období let 1781–1914. 
Studie k sociálním dějinám 19. století 1, 1992, s. 9–166 (zejm. s. 105–107); MACHAČoVÁ, J. – MATĚJČEK, J.: 
sociální historiografie období industrializace českých zemí z let 1990–2000. Český časopis historický 99, 2001, 
č. 2, s. 294–312 (zejm. s. 302 a 304).
13 HoFFMAnnoVÁ, J.: Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–
1952. Praha 2009.
14 sVAToŠ, M.: Exner – Bonitzovy školské reformy a jejich důsledky pro gymnaziální školství v habsburské 
monarchii v 19. století. In: nAVrÁTIL, I. (ed.): c. d., s. 42–48.
15 VELEŠ, L.: Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ 
tzv. Gautschových ordonancí z roku 1887. In: BInDEr, H. – KŘIVoHLAVÁ, B. – VELEK, L. (eds.): Místo 
národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918. Praha 2003, s. 589–628.
16 GAWrECKI, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740–2000. I. díl. opava 2003, s. 265–273 (zde i bibliografie 
základních prací k tématu); JAKUBEC, I. – EFMErToVÁ, M. – szoBI, P. – ŠTEMBErK, J.: Hospodářský vývoj 
českých zemí v období 1848–1992. Praha 2008, s. 86–104; EFMErToVÁ, M.: České země v letech 1848–1918. 
Praha 1998, s. 346–369.
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o něco radostnější je alespoň pohled na literaturu věnovanou středoškolským vyuču-
jícím. Životní osudy a jejich působení v příslušných lokalitách inspirovalo řadu místních 
badatelů, kteří je přibližují čtenářům na stranách denního tisku či ve formě drobných stu-
dií populárněvědeckého, ale i vědeckého charakteru. Biogramy jejich zástupců se staly 
běžnou součástí nejrůznějších encyklopedií a slovníků (viz např. Biografický slovník Slez-
ska a severní Moravy, Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy) 
a socioprofesní skupina pedagogických pracovníků se zařadila po bok jiným v publika-
cích jako Člověk na Moravě 19. století a Člověk v Ostravě v XIX. století.17

Moderně koncipované dějiny středního školství jako součást dějin vzdělanosti  
19. a počátku 20. století

V úvodu této studie jsem proti sobě postavil tradičně pojímané „staré“ dějiny školství 
a „nové“ dějiny vzdělanosti. než předložím přehled zahraniční a české tvorby k ději-
nám vzdělanosti a moderně koncipovaných středoškolských (vysokoškolských) dějin 
19. a první poloviny 20. století, považuji za užitečné vyjádřit se k následujícím dvěma 
otázkám. Čím se od sebe odlišují „staré“ dějiny školství a „nové“ dějiny vzdělanosti? Co 
vůbec rozumíme pod pojmem dějiny vzdělanosti, resp. čím se tento zejména v zahraničí 
dynamicky se rozvíjející obor vyznačuje? 

V českém prostředí se hovoří v souvislosti s označením směru sociálněhistorického 
výzkumu, jenž výrazně překračuje omezený rámec tradičního bádání o dějinách školství, 
obvykle o dějinách vzdělanosti. Právě jim byla věnována jedna ze sekcí na VIII. sjezdu 
českých historiků konaném v Hradci Králové (1999). Michal svatoš je zde představil ve 
vystoupení, jehož upravené znění vyšlo o tři roky později.18 Podle něj je obsahem dějin 
vzdělanosti vlastní vzdělanost a celoživotní vzdělávání, i když se meritorně zabývají vyš-
ším a vysokoškolským vzděláváním stejně jako uplatněním absolventů a učitelů v dobové 
společnosti.19 Překračují úzce institucionální zaměření „starých“ dějin školství a integrují 
vzdělávací instituce do celkového sociálního vývoje, což vyžaduje nutnost vypořádat se 
s novými typy pramenů i jiný styl práce a charakter bádání. Přestože předmět zájmu dějin 
vzdělanosti svatoš vymezil zpočátku velmi obecně, soustředil se pouze na sféru terciár-
ního vzdělávání (zejména univerzitního). není proto divu, že dějiny vzdělanosti ve sva-
tošově podání vystupují spíše jen jako moderně koncipované univerzitní dějiny, na což 
ostatně upozornila i Blanka zilynská.20 Přestože zmiňovaná autorka vyjádřila nesouhlas 
s omezením dějin vzdělanosti jen na oblast vysokého školství, sama jej přijala jako vžitý 
pojem pro označení nového pojetí prosazujícího se v rámci univerzitních dějin. 

Pokud již akceptujeme dějiny vzdělanosti jako název pro široce koncipované nové dějiny 
školství, směr sociálněhistorického výzkumu, jenž překonává zúžené pojetí starých dějin 
školství, měli bychom zároveň striktně odmítnout snahy o omezení jeho předmětu pouze 

17 DoKoUPIL, L. – MyŠKA, M. (eds.): Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 1–12. opava, resp. 
ostrava 1993–1999, Biografický slovník Slezska a Severní Moravy : Nová řada  1 (13)–12 (24). ostrava 2000–
2009; DoKoUPIL, L. – MyŠKA, M. – sVoBoDA, J. a kol.: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a seve-
rovýchodní Moravy. Díl 1–2. ostrava 2005; FAsorA, L. – HAnUŠ, M. – MALÍŘ, J. (eds.): Člověk na Moravě 
19. století. Brno 2004; MyŠKA, M. – zÁŘICKÝ, A. (eds.): Člověk v Ostravě v XIX. století. ostrava 2007.
18 sVAToŠ, M.: Místo „dějin vzdělanosti“. 
19 Tamtéž, s. 14. 
20 zILynsKÁ, B.: c. d., s. 24.
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na studium určité části vzdělávacího systému resp. procesu.21 Vzdělávání je přece celoži-
votním procesem počínajícím již v rodině a institucích poskytujících preprimární (před-
školní) a primární vzdělání, na něž pak případně navazují školská zařízení sekundární 
a terciální oblasti vzdělávání. Ale ani zdárným ukončením škol různých úrovní poskyto-
vaného vzdělání není vzdělávací proces zdaleka ukončen. Pokračuje dále organizovanou 
nebo neorganizovanou formou v rámci profesního života nebo sebevzdělávacích aktivit 
jedince. Dějin vzdělanosti by tedy měly obecně zahrnout rozhodně celý vzdělávací proces, 
byť je pochopitelně ve shodě se zaměřením výzkumu možná jejich vnitřní diferenciace 
podle jednotlivých úrovní a forem vzdělání, časově a teritoriálně vymezených celků apod.

Předmětem zájmu této studie jsou „nové“ resp. moderně koncipované dějiny střed-
ního školství 19. a počátku 20. století, tedy pouze určitý segment dějin vzdělanosti. Čím 
se vyznačují a odlišují tak od svých předchůdců v podobě „starých“ dějin středního škol-
ství? Pomoci v zodpovězení položeného dotazu může předložení pojetí uplatňovaného 
v zahraničních výzkumech od přelomu 50. a 60. let 20. století. Dějiny vzdělanosti, známé 
zde spíše pod názvem social history of education, zdůrazňují vedle nesporného vzděla-
nostního poslání škol jejich roli sociální. Školská zařízení jsou včetně jejich studentů 
a pedagogů integrována do celkového sociokulturního, ekonomického a politického 
vývoje společnosti. Školy sekundární a terciální úrovně vzdělávání sledovaného období 
jsou zde pojímány jako významní kulturotvorní činitelé, faktory emancipace a sociální 
mobility, ale i prostředky asimilace a sociální integrace. zahraničním autorům jsou 
místy, která se podílela na vzniku a rozvoji občanské společnosti a sehrávala důležitou 
úlohu v přeměně tradiční společnosti v moderní a probíhajícím komplexním moderni-
začním procesu. Významný badatelský problém představuje v zahraničí studium účasti 
jednotlivých složek společnosti ve vzdělávacím procesu. Analyzují se struktury studentů 
středních a vysokých škol z hlediska jejich sociálního, náboženského a národnostního 
původu. V kontextu se skladbou populace se sleduje vývoj a distribuce vzdělávacích 
šancí. studenti však jsou předmětem zájmu i po absolutoriu střední nebo vysoké školy. 
zkoumá se jejich další studijní a profesní směřování, občanská angažovanost a vůbec 
začlenění do společenského života jakožto představitelů sociální skupiny inteligence. 
Mimo pozornost badatelů však nezůstávají ani pedagogové a jejich mimoškolní aktivity. 
z dalších nosných témat lze jmenovat studium vzdělávací politiky států, vlivu socio-eko-
nomicko-politického vývoje na podobu vzdělávacích soustav, prostupnost školských in-
stitucí apod. 

Zahraniční produkce k dějinám vzdělanosti 19. a první poloviny 20. století 

zahraniční historiografická produkce moderně pojímaných dějin vzdělanosti a obzvláště 
složité problematiky vzdělávání v 19. a 20. století má před českou tvorbou značný náskok. 
Ten vyplývá především z delší tradice intenzivního výzkumu neomezeného navíc na jediné 
centrum nebo zemi, existence více metodických přístupů, dlouhodobé mezinárodní spo-
lupráce a komparace dosažených výsledků. orientace v rozsáhlé literatuře k tématu při-
tom není snadná. Výběrovost následujícího přehledu o tvorbě zahraničních autorů bude 

21 Termín dějiny vzdělanosti respektuji jako v českém prostředí vžité označení pro „novou“ disciplínu, byť se 
domnívám, že existují i jiné alternativy. nabízí se například přijetí pojmu dějiny vzdělávání, jenž zdůrazňuje 
orientaci výzkumu na vzdělávací proces, nebo sociální dějiny vzdělání (vzdělávání) vycházející z mezinárodně 
akceptovaného anglického termínu social history of education.
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oproti pojednání o české produkci proto logicky podstatně větší. Upozorním zejména na 
ty práce, které pojednávají o sledovaném období a jsou z různých důvodů přínosné i pod-
nětné také pro české badatele.

Počátky dějin vzdělanosti lze podle mnohých vysledovat již v závěru 50. let 20. století 
v okruhu francouzské školy Annales.22 Ve shodě se zaměřením jejích autorů se věnovaly 
období středověkých, popř. raně novověkých dějin. za jedno z prvních děl reprezentu-
jících změnu přístupu k problematice vzdělávání je pak považováno Les intellectuels au 
moyen age (1957) Jacquesa Le Goffa.23 Výrazný zájem o vzdělanost a nejrůznější pro-
blémy vzdělávání 19. a první poloviny 20. století se ale probudil u západoevropských 
a amerických historiků přibližně až na počátku 60. let minulého století. za těžiště vý-
zkumu je možné označit zejména 70. a 80. léta, kdy vyšlo jednak patrně největší množství 
prací k tématu a zároveň vznikla díla zásadního významu. studium vzdělanosti a vzdě-
lávání ale neprobíhalo pouze samostatně, nýbrž uplatnilo se od 70. let rovněž v rychle se 
rozvíjejících bádáních o modernizaci či sociální mobilitě, od 80. let potom i ve výzkumech 
občanské společnosti středoevropského prostoru. Výzkum na poli dějin vzdělanosti však 
nepolevil ani v 90. letech, byť určitých změn doznala jeho náplň. Do popředí zájmu se 
dostalo kupříkladu téma vzdělávání různých náboženských a etnických skupin, proble-
matika přístupu žen k vyššímu vzdělání ad. 

na prvním místě uveďme ojedinělou čtyřdílnou sérii anglického historika Briana si-
mona Studies in the History of Education 1780–1990.24 z hlediska sociálněhistorického 
výzkumu „dlouhého“ 19. století jsou cenné zejména první dva svazky vydané v 60. letech 
a pojednávající o období 1780–1920. simon v nich zobrazil vývoj vzdělávací soustavy 
v Anglii, postihl hlavní trendy vzdělávací politiky a vlivy, které ji usměrňovaly. soustředil 
se přitom především na dělnictvo. na příkladě Anglie vylíčil možnosti, limity a vývoj pří-
stupu dělníků a jejich dětí ke vzdělání, stejně jako využívané formy studia. Představil ros-
toucí vzdělávací aspirace rozvíjejícího se dělnického hnutí, podniknuté kampaně i jejich 
odezvu v podobě vzniku speciálních vzdělávacích institucí a legislativních úprav. 

z dalších prací obohacujících v 60. letech výrazně odbornou literaturu o sekundárním 
a terciálním sektoru vzdělávání a jeho studentech by měly být zmíněny alespoň studie 
T. W. Bamforda a J. W. Adamsona o situaci v Anglii, T. zeldina a A. Prosta mapujících 
vývoj vzdělávací soustavy (a zvlášť vysokého školství) ve Francii, Patricka L. Alstona 
o vzdělávání v carském rusku či prvotina Fritze K. ringera o německu.25

V 70. letech 20. století se produkce věnovaná dějinám vzdělávání značně rozhojnila. 
Poměrně velká pozornost byla věnována vedle modernizace vzdělávací infrastruk-
tury evropských zemí v kontextu socioekonomických změn 19. století také proměnám 

22 srov. sVAToŠ, M.: Místo „dějin vzdělanosti“, s. 14.
23 LE GoFF, J.: Les intellectuels au moyen age. Paris 1957 (česky: Intelektuálové ve středověku. Praha 1999).
24 sIMon, B.: Studies in the History of Education 1780–1870. London 1960 (v roce 1964 vyšlo pod novým 
názvem The Two Nations and the Educational Structure 1780–1870); TÝŽ: Education and the Labour Movement 
1870–1920. London 1965; TÝŽ: The Politics of Educational Reform 1920–1940. London 1974; TÝŽ: Education 
and the Social Order 1940–1990. London 1991. 
25 BAMForD, T. W.: Public schools and social Class 1801–1850. The British Journal of Sociology 12, 1961, 
č. 3, s. 224–235; ADAMson, J. W.: English Education 1789–1902. Cambridge 1964; zELDIn, T.: Higher 
Edu cation in France 1848–1945. Journal of Contemporary History 2, 1967, 3, s. 53–80; ProsT, A.: Histoire 
de ľenseignement en France 1800–1967. Paris 1969; ALsTon, P. L.: Education and the State of Tsarist Russia. 
stanford 1969; rInGEr, F. K.: The Decline of the German Mandarins : The German Academic Community 1890–
1933. Cambridge 1969.
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sociálního původu středoškolských a vysokoškolských studentů (sociální transformaci 
vzdělávacích institucí) nebo zapojení studentů do profesního a celkového společenského 
života. Ve Francii se zájem historiků soustředil zejména na druhou polovinu 19. století, 
resp. na klíčové období změn – Druhé císařství. Příkladem jsou obecnější práce r. D. An-
dersona nebo na odborné, popř. celkové středoškolské vzdělávání a jeho studenty zamě-
řené studie Charlese r. Daye a Patricka J. Harrigana.26

na rozdíl od Francie postrádala Velká Británie v 19. století jednotný systém vzdělá-
vání. Určité odlišnosti existovaly např. mezi Anglií, Walesem i skotskem. Pozornost 
historiků se přitom soustředila zejména na Anglii, ať již v problémových studiích, nebo 
v komparacích s jinými zeměmi (německem, Francií, popř. UsA). za reprezentativní lze 
označit práce leicesterského historika Johna Honeyho o rozvoji anglických public schools 
a obecněji koncipované dílo r. A. Loweho.27 specifiky waleského vzdělávacího systému 
se zabýval Leslie Wynne Evans.28 o něco později, na počátku 80. let, byl pak vzdělávání 
ve skotsku v období 19. a 20. století věnován zvláštní sborník sestavený pod redakcí dvo-
jice Walter M. Humes a Hamish M. Paterson.29 

zásadní význam mají pro českého badatele nepochybně práce k dějinám vzdělávání 
v německých státech. Přes určité odlišnosti byl totiž systém německého školství rakous-
kému (rakousko-uherskému) modelu přece jen nejbližší a v mnohém sloužil dokonce 
jako zdroj inspirace při dobovém reformním úsilí. největší pozornost německých ba-
datelů se v 70. letech soustředila na Prusko, proměny a reformy jeho školství, studenty 
(zejména struktury studentů) a na místo vzdělávacích institucí v celospolečenském vý-
voji. Podnětná jsou díla Karla E. Jeismanna, Petera Lundgreena, Konrada H. Jarausche 
či monografie autorské dvojice Achim Leschinsky – Peter Martin roeder.30 na symbiózu 
pruského gymnázia a společnosti v první polovině 19. století se zaměřila Margret Kraul. 
Těžiště jejího výzkumu se koncentrovalo především na analýzu sociální struktury stu-
dentů škol z šesti vybraných lokalit (recklinghausen, Coesfeld, Minden, Hamm, Trier, 
Düsseldorf). snažila se přitom nalézt odpověď na otázku, do jaké míry bylo pruské gym-

26 AnDErson, r. D.: Education in France 1848–1870. oxford 1975; DAy, Ch. r.: Technical and Professio-
nal in France: The rise and Fall of ľenseignement secondaire spécial 1865–1902. Journal of Social History 6, 
1972–1973, 2, s. 177–201; HArrIGAn, P. J.: secondary Education and the Professions in France During the 
second Empire. Comparative Studies in Society and History 17, 1975, 3, s. 349–371; TÝŽ: The social origins, 
Ambitions, and occupations of secondary students in France during the second Empire. In: sTonE, L. (ed.): 
Schooling and Society : Studies in the History of Education. Baltimore 1976, s. 206–236; TÝŽ: Mobility, Elites and 
Education in French Society of the Second Empire. Waterloo 1980.
27 HonEy, J.: The Brown’s Universe: The Development of the Victorian Public School. London 1977; LoWE, r. A.: 
The English School : Its Architecture and Organization. Birmingham 1977.
28 EVAns, L. W.: Education in Industrial Wales 1700–1900 : A study of the works school system in Wales during 
the Industrial Revolution. Cardiff 1971; TÝŽ: Studies in Welsh Education: Welsh educational structure and ad-
ministration 1880–1925. Cardiff 1974.
29 HUMEs, W. – PATErson, H. (eds.): Scottish Culture and Scottish Education 1800–1980. Edinburgh 1983. 
30 JEIsMAnn, K. E.: Das preußische Gymnasium in Staat und Gesellschaft. stuttgart 1974; TÝŽ: Gymnasium, 
staat und Gesellschaft in Preußen : Vorbemerkung der politischen und sozialen Bedeutung der „höhe ren Bil-
dung“ im 19. Jahrhundert. In: HErrMAnn, U. (Hg.): Schule und Gesellschaft im 19. Jahrhundert : Sozialge-
schichte der Schule im Übergang zur Industriegesellschaft. Weinheim – Basel 1977, s. 44–61; JArAUsCH, K. H.: 
Frequenz und Struktur. Zur Sozialgeschichte der Studenten im Kaiserreich. In: BAUMGArT, P. (ed.): Bil-
dungspolitik in Preußen zur Zeit des Kaiserreichs. stuttgart 1980, s. 119–149; LUnDGrEEn, P.: Bildung 
und Wirtschaftswachstum im Industrialisierungprozeß des 19. Jahrhunderts. Berlin 1973; LEsCHInsKI, A. – 
roE DEr, P. M.: Schule im historischen Prozeß : Zum Wechselverhältnis von institutioneller Erziehung und ge-
sellschaftlicher Entwicklung. stuttgart 1976.
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názium doby předbřeznové otevřeno stejnou měrou studentům pocházejícím z různého 
sociálního prostředí.31 

Důležitými centry studia německých dějin vzdělanosti 19. a 20. století se staly od 70. let 
univerzity v Bochumi a Göttingen. Vůdčí osobností „bochumské skupiny“ badatelů byl 
nepochybně Detlef K. Müller, autor jednoho ze stěžejních děl k dějinám německého škol-
ství a vzdělanosti v 19. století.32 Předložil v něm podrobnou analýzu strukturálních změn 
soustavy pruského školství v kontextu hospodářského a sociálního vývoje země. zabýval 
se zde rozvojem jednotlivých typů škol různých úrovní vzdělávání, reformními snahami, 
vzdělávací politikou státu, proměnou oprávnění absolventů středních škol, vzdělávacími 
šancemi a možnostmi proletariátu nebo změnou poptávky po absolventech a jejími dů-
sledky. 

zásadní počin na poli komparativních dějin sekundárního a terciálního sektoru vzdě-
lávání znamenalo v roce 1979 vydání práce amerického historika německého původu 
Fritze K. ringera.33 Přineslo cenné porovnání vývoje vzdělávacích soustav, množství 
a struktury studentů středních a vysokých škol v německu, Francii, Anglii a UsA během 
více než stoletého období (přibližně od poloviny 19. do poloviny 20. století). Vedle množ-
ství užitečných dat je však velmi přínosné i pro svůj rozsáhlý metodický vstup, v němž 
mimo jiné vymezil hlavní fáze ve vývoji moderních vzdělávacích soustav, věnoval se ob-
jasnění vztahu mezi vzděláváním a hospodářstvím, sociální stratifikací nebo sociální mo-
bilitou.

rovněž v 80. letech pokračovalo vydávání řady děl o rozmanité problematice vzdělá-
vání v 19. a 20. století v jednotlivých evropských zemích. Pozice autorů těchto prací byla 
poněkud snazší než v 70. letech, neboť měli již možnost navázat na předešlé výzkumy. 
Cenné dílo o situaci ve Francii vytvořil Charles r. Day, podobně robert D. Anderson 
o skotsku, James C. Albisetti o středoškolské reformě v německu, Hartmut Titze o so-
ciál ním původu pruských univerzitních studentů a Peter Lundgreen v prvním dílu pře-
hledu o sociálních dějinách německých škol.34 Podnětnou sondu do formování inteli-
gence v Krakově provedla polská historička Irena Homola, která tím později inspirovala 
Andreu Pokludovou při koncipování její práce o inteligenci Moravy a slezska.35 

za přínosnou lze bezesporu označit také publikaci owena V. Johnsona o roli středo-
školského (a vysokoškolského) vzdělávání v procesu formování slovenského národa 
v meziválečných letech.36 I když se tento americký autor zaměřil zejména na období 

31 KrAUL, M.: Untersuchungen zur sozialen struktur der schülerschaft des preußischen Gymnasiums im 
Vormärz. Bildung und Erziehung 29, 1976, seš. 6, s. 509–519; TÁŽ: Gymnasium und Gesellschaft im Vormärz : 
Neuhumanistische Einheitsschule, städtische Gesellschaft und soziale Herkunft der Schüler. Göttingen 1980.
32 MŰLLEr, D. K.: sozialstruktur und Schulsystem : Aspekte zum Strukturwandel des Schulwesens im 19. Jahr-
hundert. Göttingen 1977 (ve zkrácené podobě vyšlo pod stejným názvem v roce 1981). 
33 rInGEr, F. K.: Education and Society in Modern Europe. Bloomington – London 1979.
34 DAy, Ch. r.: Education for the Industrial World: The Ecoles ďArts et Métiers and the Rise of French Indu-
strial Engineering. Cambridge 1987; AnDErson, r. D.: Education and Opportunity in Victorian Scotland : 
Schools and Universities. oxford 1983; ALBIsETTI, J. C.: Secondary School Reform in Imperial Germany. 1983; 
TITzE, H.: Zur sozialen Herkunft der Studierenden an den preußischen Universitäten. Göttingen 1983; LUnD-
GrEEn, P.: Sozialgeschichte der deutschen Schule im Überblick. Teil I.: 1770–1918. Göttingen 1980.
35 HoMoLA, I.: „Kwiat społeczeństwa…“ (Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w la-
tach 1860–1914). Kraków 1984; PoKLUDoVÁ, A.: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. 
opava 2008.
36 JoHnson, o. V.: Slovakia 1918–1938 : Education and the Making of a Nation. new york 1985.
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po roce 1918, věnoval samostatnou kapitolu zobrazení situace na poli vzdělávání na 
slovensku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.37 Chronologicky tak navázal 
na starší práci Jána Hučka o sociální skladbě a původu slovenské inteligence období 
let 1780-1848.38 Jen stěží bude překonáno životní dílo rakouského znalce dějin školství 
a vzdělávání Helmuta Engelbrechta Geschichte des österreichischen Bildungswesens.39 
Dva objemné svazky z jeho rozsáhlé fresky vývoje vzdělávací soustavy zahrnují také 
19. století a vzhledem ke společné minulosti českých a rakouských zemí v tomto období 
představují užitečný a komplexní zdroj informací i pro českého badatele.40 

Významným příspěvkem pro poznání dějin vzdělanosti v německých státech 19. století 
a v po roce 1871 sjednoceném císařství se staly monografie v UsA působícího Konrada 
H. Jarausche, jenž se v nich soustředil zejména na studenty (zvláště na vysokoškolské). 
nejprve analyzoval strukturální transformaci vysokoškolského vzdělávání a ukázal ku-
příkladu na její vliv na početnost a sociální rekrutaci studentů nebo kariérní vzorce ně-
meckých akademiků. studium transformačního procesu ve vysokoškolském vzdělávání 
může být podle něj důležitým klíčem k poznání kolektivního chování těch, kteří pak měli 
v letech 1914–1945 v německu rozhodující vliv. „zrada vzdělaných na vzdělané“ během 
výmarské republiky a třetí říše nebyla podle Jarausche jen bezprostřední reakcí na sou-
dobé problémy, ale výsledkem sociálního přeorganizování a politického odvratu vzděla-
ných od liberálního nacionalismu první poloviny 19. století k nacionálnímu socialismu 
první poloviny 20. století.41 Ve druhém případu se pokusil na příkladu německa předložit 
„nové dějiny studentů“, začleněných organicky do kontextu společenských, kulturních 
a politických změn v dlouhém časovém horizontu let 1800–1970.42 sledoval přitom kon-
troverzní téma vývoje vzdělávacích šancí, problematiku studentské subkultury, změn 
sociální struktury a politického radikalismu studentů, které Jarausch považuje za jádro 
německých tzv. vzdělaných vrstev občanů (Bildungsbürgertum). 

od 80. let se na poli studia komplexně pojímaných dějin vzdělanosti a vzdělávání v 19. 
a 20. století významným způsobem rozvíjela spolupráce autorských kolektivů na národní 
a mezinárodní úrovni. Výsledkem se stalo vydání řady tematických sborníků a kolektiv-
ních monografií, přičemž u mnohých došlo k důležitému propojení vzdělávací proble-
matiky s prudce se rozvíjejícími výzkumy vzniku a vývoje občanské společnosti a jejích 
složek, resp. sociální mobility. Prospěšná byla z hlediska české historiografie účast někte-
rých našich historiků na zahraničních projektech, zejména na výzkumu občanské společ-
nosti a vrstev, jež prosazovaly její principy (Bürgertumforschung). 

Příkladem plodné mezinárodní spolupráce a komparativního výzkumu je sborník 
o transformaci vysokoškolského vzdělávání v letech 1860–1930 sestavený pod redakcí 

37 Tamtéž, s. 15-49.
38 HUČKo, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974.
39 EnGELBrECHT, H.: Geschichte des österreichischen Bildungswesens : Erziehung und Unterricht auf dem 
Boden Österreichs. Band 1–6. Wien 1982–1995.
40 TÝŽ: Geschichte des österreichischen Bildungswesens : Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs. 
Band 3: Von der frühen Aufklärung bis zum Vormärz. Wien 1984, Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monar-
chie. Wien 1986.
41 JArAUsCH, K. H.: Students, Society and Politics in Imperial Germany : The Rise of academic Illiberalismus. 
Princeton 1982.
42 TÝŽ: Deutsche Studenten 1800–1970. Frankfurt am Main 1984.
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Konrada H. Jarausche.43 sledované období je možné podle Jarausche na základě údajů 
z různých zemí považovat za éru vzniku „moderního“ vysokoškolského vzdělání. Univer-
zity se během něj proměnily v rozsáhlý, diverzifikovaný, středně třídní a profesionalizo-
vaný systém vysokoškolského vzdělávání. V různě vysoce industrializovaných západních 
zemích se přitom lišily postup, intenzita a způsob centrální transformace. Úkolem pro-
vedené komparace čtyř zemí (Anglie, německo, rusko, UsA) bylo upozornit na relativní 
důležitost různých příčin odlišného vývoje transformace.

Tři čelné postavy dějin vzdělanosti 19. a 20. století (Müller, ringer a simon) stály 
u zrodu publikace zaměřené na porovnání rozvoje německého, francouzského a anglic-
kého systému středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v období let 1870–1920.44 
Vedle množství užitečných údajů o strukturálních změnách vzdělávacích soustav v těchto 
zemích a proměnách sociálního náboru jejich studentstva je toto dílo přínosné i z jiného 
důvodu. Byla v něm předložena různá analytická schémata a ukázány možné přístupy ke 
strukturální transformaci. Müller navrhl a na německém příkladu rozvíjel model syste-
matizace, ringer aplikoval na Francii svůj koncept segmentace, zatímco simon nezavrhl 
využití obou.45 

Historikové působící na Ruhr-Universität v Bochumi (D. K. Müller, B. zymek a H. Ul-
rich) se stali autory díla, které poskytuje vedle základního přehledu o struktuře a vývoji 
vyčerpávající statistické informace o stavu středního a vysokého školství v německých 
státech (a později sjednoceném německu) 19. a první poloviny 20. století.46 skutečný 
význam této práce spočívá v přehledném poskytnutí souhrnných a spolehlivých dat k roz-
voji školské infrastruktury. nutno podotknout, že podobné dílo česká historiografie ci-
telně postrádá. 

Těžiště výzkumu vzdělávání a vzdělanosti v 19. a na počátku 20. století se koncentro-
valo až do 80. let téměř výhradně na území západoevropských států a UsA. Mimo po-
zornost historiků tak v tomto směru stálo (snad s výjimkou již zmiňovaného Helmuta 
Engelbrechta) poměrně dlouho území bývalé habsburské monarchie. Významné počiny 
vyrovnávající se s nelichotivým stavem představují dvě díla vydaná v závěru 80. let: sbor-
ník sestavený richardem G. Plaschkou a Karlheinzem Mackem a sborník na počest še-
desátých narozenin Jana Havránka.47 Problematice vzdělávání ve střední Evropě v 19. 
a první polovině 20. století se věnovala publikace vzniklá pod redakcí Victora Karadyho 

43 JArAUsCH, K. H. (ed.): The Transformation of Higher Learning 1860–1930 : Expansion, Diversification, 
Social Opening and Professionalization in England, Germany, Russia and the United States. stuttgart 1982.
44 MÜLLEr, D. K. – rInGEr, F. – sIMon, B. (eds.): The Rise of the Modern Educational System : Structural 
Change and Social Reproduction 1870–1920. new york 1987.
45 systematizací rozumí D. K. Müller proces změn ve vzdělávací soustavě, v němž se původně rozmanitý soubor 
nejasně definovaných a institucionalizovaných škol postupně transformuje do vysoce strukturovaného systému 
precizně oddělených a funkčně souvisejících vzdělávacích institucí. ringerův koncept segmentace zase odkazuje 
na rozdělení vzdělávacího systému do paralelních segmentů nebo „drah“, které se vzájemně odlišují jak kuriku-
lem, tak i sociálním původem svých studentů. srov. Tamtéž, s. 6, 7, 16–17 a 53–54.
46 MŰLLEr, D. K. – zyMEK, B. – HErrMAnn, U.: Sozialgeschichte des Schulsystems in den Staaten des 
Deutschen Staates 1800–1945 : Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte. Band II: Höhere und mittlere 
schulen. Teil 1. Göttingen 1987.
47 PLAsCHKA, r. G. – MACK, K. (Hg.): c. d.; LEMBErG, H. – LITsCH, K. – PLAsCHKA, G. r. – rÁnKI, 
G. (Hg.): Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den böhmishen Ländern und in 
Europa : Festschrift für Jan Havránek zum 60. Geburtstag. München 1988.
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a Wolfganga Mittera.48 Její autoři se zaměřili na čtyři hlavní témata: vzdělávací politiku 
státu a nabídku vzdělání, konflikty mezi zajištěným vzděláním a vzdělávací a sociální po-
litikou, vzdělávání dívek a židů (podrobněji viz níže). 

specifickou oblast studia rozvíjející se větší měrou od 80. let 20. století představuje bá-
dání o vzdělávání židovské populace. rovněž na tomto badatelském poli zůstávají čeští 
historikové za svými zahraničními kolegy. o židovském školství a vzdělávání pojednal ve 
třetím svazku Die Habsburgermonarchie 1848–1918 souhrnně ve své kapitole o židech 
Wolfdieter Bihl.49 V dnes již klasické monografii o vídeňských židech věnovala problema-
tice jejich vzdělávání rozsáhlou kapitolu Marsha L. rozenblit.50 zabývala se v ní podrobně 
účastí židů na místních gymnáziích, reálkách, odborných školách i středoškolských dív-
čích ústavech. Vedle cenné analýzy sociálního původu židů na vybraných vídeňských gym-
náziích a jednom dívčím lyceu vypracovala také rozbor míst narození židovských studentů 
navštěvujících školy v různých částech Vídně. za zásadní a velmi přínosný počin lze ozna-
čit vydání výše uvedené práce v redakci Victora Karadyho a Wolf ganga Mittera. nadpro-
porční účasti židů ve školách středního a zvláště pak vysokého školství bývalé rakousko-
-uherské monarchie, jakožto faktoru jejich sociální mobility, emancipace i asimilace, 
a sociálnímu původu židovských studentů se v něm věnovali Gary B. Cohen, Victor Karady 
a steven Beller.51 Cohen sledoval vývoj zastoupení židů na předlitavských školách, přičemž 
vycházel především z údajů oficiální rakouské školské statistiky. Dále analyzoval ve dvou 
sondách sociální původ studentů vídeňské univerzity a všímal si odlišností v závislosti na 
příslušnosti k určitému náboženskému vyznání. Karady předložil vynikající teoretický 
rozbor jednotlivých faktorů ovlivňujících silnou motivaci k dosažení vyššího (středo- a vy-
sokoškolského) vzdělání a vedoucích ve svém důsledku k nadproporčním podílům židů ve 
vzdělávacích institucích oproti jiným náboženským skupinám. Beller se zaměřil na židov-
ské maturanty vídeňských gymnázií přelomu 19. a 20. století. Ukázal na jejich značnou 
početní převahu a na základě povolání jejich otců zachytil proměny jejich sociálního pů-
vodu. Ve světle získaných dat mu soudobá vídeňská liberální buržoazie byla převážně ži-
dovským fenoménem. zájem o studium účasti židovské populace ve vzdělávacím procesu 
v průběhu 19. a první poloviny 20. století nepolevil ani později. Důkazem aktuálnosti této 
tematiky je mimo jiné široce koncipovaný projekt Jews in the educated Elites of pre-socialist 
East Central Europe Societies, připravovaný v současnosti pod vedením Victora Karadyho.

Problematikou vzdělávání a procesem utváření vzdělaných vrstev občanů (Bildungs-
bürgertum) se zabývaly rozsáhlé výzkumné projekty o vzniku a rozvoji občanské společ-
nosti. o výsledcích, kterých na tomto poli studia dosáhly zahraniční a česká historiogra-
fie, dostatečně pojednali Pavel Kladiwa a Andrea Pokludová.52 Připomenuty by zde měly 

48 KArADy, V. – MITTEr, W. (Hg.): c. d. 
49 BIHL, W.: Die Juden. In: WAnDrUszKA, A. – UrBAnITsCH, P.: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. 
Band III: Die Völker des reiches. 2. Teilband. Wien 1980, s. 880–948 (zde s. 922–927).
50 rozEnBLIT, M.: The Jews of Vienna 1867–1914 : Assimilation and Identity. Albany 1983, s. 99–125.
51 CoHEn, G. B.: Education, social Mobility and the Austrian Jews 1860–1910. In: KArADy, V. – MIT-
TEr, W. (eds.): c. d., s. 141–161; KArADy, V.: Jewish over-schooling in Hungary: its sociological dimensions. 
In: Tamtéž, s. 209–245; BELLEr, s.: The social and ethnic foundations of cultural elite: Jewish over-represen-
tation in Vienna’s Gymnasien. In: Tamtéž, s. 163–175.
52 např. KLADIWA, P.: stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. 
srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum. Slezský sborník 100, 2002, 
č. 2, s. 124–143; PoKLUDoVÁ, A.: Vědění osvobozuje : Zformování vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě 
a Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Dizertace, ostravská univerzita. ostrava 2002, s. 5–23.
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být alespoň čtyřdílná německá řada Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, publikace 
Bürgerliche Berufe nebo druhý svazek rakouské série Bürgertum in der Habsburgermon-
archie s přínosnými příspěvky otty Urbana a Jiřího Kořalky o vytváření českých vzděla-
ných vrstev občanů.53 

Úloha vzdělání nemohla zůstat bez povšimnutí ani ve studiích o sociální mobilitě v 19. 
a na počátku 20. století, další oblasti, kde má česká historiografie vůči zahraničí dopo-
sud značný deficit. ze všech prací k tomuto tématu, koncentrovaných především do 70. 
a 80. let, je z hlediska dějin vzdělanosti cenné např. porovnání sociální mobility v Evropě 
(německo, Francie, Velká Británie, Švédsko) a UsA v díle německého historika Hartmuta 
Kaebla.54 Ve své komparativně pojaté monografii o dlouhodobých trendech v sociální mo-
bilitě, v níž podal poměrně skeptický pohled na sociální mobilitu v éře průmyslové revo-
luce, věnoval dost prostoru i problematice vzdělávacích šancí a jejich distribuce (sociální, 
pohlavní) nebo sociálnímu původu studentů a poptávce po absolventech škol. z dalších je 
zajímavá studie o rotterdamu nizozemské autorské dvojice Dijk – Mandemakers a uni-
kátní analýza sociální mobility a vzdělávacích příležitostí různých sociálních vrstev v ty-
pologicky odlišných německých městech Duisburg a Minden trojice Lundgreen – Kraul – 
Ditt.55 německá trojice mj. prokázala, že šance na sociální vzestup, ale také na setrvání 
v původní sociální vrstvě byly pro syny ze všech společenských vrstev tím vyšší, čím byla 
vyšší jejich vzdělanostní úroveň. Volba typu školy a dokonce třída, ve které ji opustili, po-
dle nich výrazně ovlivnily volbu povolání jedince a tím i dosaženou cílovou sociální vrstvu.

V posledních dvaceti letech značně postoupilo studium specifické problematiky vzdě-
lávání ženské části populace. obor, za jehož základní dílo je považována dnes již klasická 
práce Jamese C. Albisettiho o přístupu dívek na německé střední a vysoké školy z konce 
80. let, prožívá skutečný boom.56 Vznikla celá řada monografií o vývoji dívčího (žen-
ského) vzdělávání v jednotlivých zemích i publikace autorských kolektivů, které umož-
ňují porovnat vývoj v jednotlivých evropských státech a v UsA.57

53 ConzE, W. – KoCKA, J. (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil 1–4. stuttgart 1985–1992; 
sIEGrIsT, H. (Hg.): Bürgerliche Berufe : Zur Sozialgeschichte der freien und akademischen Berufe im internati-
onalen Vergleich. Göttingen 1988; sTEKL, H. – UrBAnITsCH, P. – BrUCKMÜLLEr, E. – HEIss, H. (Hg.): 
Bürgertum in der Habsburgermonarchie II. „Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit“. Wien – Köln – 
Weimar 1999; UrBAn, o.: Bürgerlichkeit und das tschechische Bildungsbürgertum am Ende des 19. Jahrhun-
derts. In: Tamtéž, s. 203–209; KoŘALKA, J.: Tschechische Bildungsbürger und Bildungskleinbürger um 1900 
(am Beispiel der südböhmischen stadt Tabor). In: Tamtéž, s. 210–221.
54 KAEBLE, H.: Soziale Mobilität und Chancengleichkeit im 19. und 20. Jahrhundert: Deutschland im interna-
tionalen Vergleich. Göttingen 1983 (o tři roky později vyšlo v anglickém jazyce pod názvem Social Mobility in the 
19th and 20th Centuries. Europe and America in Comparative Perspektive. new york 1986).
55 DIJK, v. H. – MAnDEMAKErs, C. A.: secondary Education and social Mobility at the turn of the Century. 
History of Education 14, 1985, 3, s. 199–226; LUnDGrEEn, P. – KrAUL, M. – DITT, K.: Bildungschancen und 
soziale Mobilität in der städtischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1988.
56 ALBIsETTI, J. C.: Schooling German Girls and Women : Secondary and Higher Education in the Nineteenth 
Century. Princeton 1989.
57 z nejnovějších publikací lze uvést např. HILTon, M. – HIrsCH, P. (eds.): Practical Visionaries: Women, 
Education and Social Progress 1790–1930. London 2000; GooDMAn, J. – MArTIn, J.: Women and Educa-
tion 1800-1980: Educational Reform and Personal Identities. Basingstoke 2004; roGErs, r.: From the Salon 
to the Schoolroom: Educating Bourgeois Girls in Nineteenth-Century France. Pennsylvania 2005; nAsH, M. A.: 
Women’s Education in the United States 1780–1840. new york 2005; GooDMAn, J. – Mc CULLoCH, G. – 
rICHArDson, W.: Social Change in the History of British Education. London 2008; ALBIsETTI, J. C. – 
GooD MAn, J. – roGErs, r. (eds.): Girls’ Secondary Education in the Western World : From the 18th to the 
20th Century. new york 2010.
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z produkce posledního dvacetiletí si jistě zaslouží vyzdvihnout např. díla roberta D. 
Andersona a Thomase Kellyho o vzdělávání ve skotsku, resp. Velké Británii, nebo mo-
nografie nizozemského autora Keese Mandemakerse.58 Jen stěží bude zřejmě v dohledné 
době překonána čtyřdílná série z roku 2000 redigovaná royem Lowem předkládající 
výsledky studia klíčových témat dějin vzdělanosti posledních tří desetiletí a doplněná 
o něco později (2008) ještě o svazek věnovaný dějinám vysokoškolského vzdělávání.59 
naše znalosti o švédském vzdělávání v 19. a na počátku 20. století zase rozšiřuje studie 
Floriana Waldowa.60 Mezi významné příspěvky k francouzským dějinám vzdělanosti se 
zařadily práce z pera Philippe savoie a sarah A. Curtis.61 z novější německé tvorby připo-
meňme alespoň díla Heinze stübiga, Franka Lothara Krolla či Hanse Christofa Krause.62 
Poměrně velká pozornost byla věnována dějinám amerického vzdělávacího systému, ze-
jména pak vysokému školství.63 

za ojedinělou lze potom označit knihu francouzského historika Christopha Charle 
o evropských intelektuálech 19. století.64 Ve srovnávací monografii o životě intelektuálů 
v různých evropských zemích předložil jeho originální periodizaci, zabýval se ale i jejich 
angažovaností, sociálním původem a společenským postavením nebo některými obec-
nějšími tématy – mj. expanzí vzdělávacích institucí či poptávkou po vzdělancích. Vý-
znamným počinem na poli studia dějin vzdělanosti předlitavské části habsburské monar-
chie druhé poloviny 19. a počátku 20. století se bezesporu stalo dílo Garyho B. Cohena.65 
Americký autor v něm plasticky zobrazil interakci mezi vývojem středo- a vysokoškolské 
vzdělávací soustavy a „středněstavovskou“ společností.66 V kontextu socioekonomic-
kých změn představil vzdělávací politiku státu, expanzi rakouských vzdělávacích insti-
tucí a počtu studujících a analyzoval struktury studentů z hlediska jejich národnostního, 

58 KELLy, T.: History of Adult Education in Great Britain from the Middle Agens to the Twentieth Century. 
Liverpool 1992; AnDErson, r. D.: Education and Scottish People 1750–1918. oxford 1995; MAnDEMA-
KErs, K.: Gymnasiaal en middelbaar onderwijs: ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties 
Nederland, ca. 1800–1968. rotterdam 1996.
59 LoWE, roy (ed.): History of Education: Major Themes. London 2000 (Vol. 1: Debates in the history of educa-
tion; Vol. 2: Education in its social context; Vol. 3: studies in learning and teaching; Vol. 4: studies of education 
systems); TÝŽ (ed.): The History of Higher Education. London 2008.
60 WALDoW, F.: Measuring Human Capital Formation in sweden in the nineteenth and Early Twentieth Cen-
turies. Historical Social Research 27, 2002, 4, s. 140-156.
61 ze všech prací např. sAVoIE, P.: Les enseignants du secondaire. XIXe–XXe siècles : Le corps, le métier, les 
carrières. Textes officiels. Tome 1: 1802–1914. Paris 2000; TÝŽ: Les enseignants du secondaire XIXe-debut XXe 
siècle. Ľ évolution du métier. In: GrAnDIÈrE, M. – LAHALLE, A. (dir.): Ľ innovation dans ľ enseignement fran-
çais XVIe–XXe siècle. nantes – Paris 2004, s. 129–144; CUrTIs, s. A.: Educating the faithful: religion, schooling 
and society in nineteenth-century France. DeKalb 2000.
62 sTÜBIG, H.: Bildung, Militär und Gesellschaft in Deutschland : Studien zur Entwicklung im 19. Jahrhundert. 
Köln – Weimar – Wien 1994; KroLL, F. L.: Kultur, Bildung und Wissenschaft im 20. Jahrhundert (= Enzyklo-
pädie deutscher Geschichte 65). München 2003; KrAUs, H. Ch.: Kultur, Bildung und Wissenschaft im 19. Jahr-
hundert. Enzyklopädie deutscher Geschichte 82. München 2008.
63 LUCAs, Ch. J.: American Higher Education : A History. new york 1994; THELIn, J. r.: A History of American 
Higher Education. Baltimore 2004 ad. 
64 CHArLE, CH.: Les intellectuels en Europe au XIXe siècle : essai d’histoire comparée. Paris 1996 (česky vyšlo 
pod názvem Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno 2004).
65 CoHEn, G. B.: Education and Middle-Class Society in Imperial Austria 1848–1918. West Lafayette 1996.
66 Termín „středněstavovská“ společnost převzat z recenze Martina Kučery. srov. Český časopis historický 96, 
1998, č. 1, s. 211.
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náboženského a sociálního původu. Důležitou úlohu přisoudil pak sociální zkušenosti, 
kterou studenti získali na cestě za vzděláním.

Česká sociálněhistorická produkce k dějinám vzdělanosti a moderně koncipovaným 
dějinám středního školství „dlouhého“ 19. století

Při pohledu na práce českých autorů je zřejmé, že se naše historiografická produkce o dě-
jinách vzdělanosti „dlouhého“ 19. století může jen stěží rovnat svým zahraničním pro-
tějškům ať už po stránce kvantitativní, ale také v pestrosti řešených problémů a po stránce 
metodologické. Řada témat, jimiž se zabývali historikové v jiných zemích v předchozích 
desetiletích, zůstala doposud nedotčena zcela, zpracování většiny dalších se může po-
chlubit pouze skromnými výsledky. A to přesto, že podle Michala svatoše lze kořeny dějin 
vzdělanosti (jím však pojímaných jako „nové“ univerzitní dějiny) nalézt u nás už v 60. le-
tech 20. století, kdy vyšlo několik zásadních prací k dějinám vysokých škol na českém 
území. V průběhu 70. a 80. let byl však podle téhož autora vývoj nadějně se rozvíjejícího 
oboru do značné míry násilně zpřetrhán.67

Až na výjimky se skromná česká tvorba zařaditelná do dějin vzdělanosti 19. a počátku 
20. století koncentruje především do posledního dvacetiletí. některé autory, jejichž práce 
lze zařadit do českých dějin vzdělanosti, jsem zmínil již výše.68 ojedinělým počinem se 
stalo na počátku 80. let 20. století vydání díla Michaila nikolajeviče Kuzmina.69 Tento 
sovětský autor v něm podal rozsáhlou analýzu rozvoje školské soustavy a úrovně vzdě-
lávání, principů a charakteru organizace školy i stimulů ovlivňujících oblast školství na 
československém území v období od poslední třetiny 18. století až do konce meziváleč-
ného období. opíral se přitom především o oficiální školská statistická data a statistiku 
ze sčítání lidu. 

z dalších lze jmenovat inovativní a podnětnou monografii Jaroslava Marka o moderní 
české kultuře, v níž se koncentroval na období 19. a počátek 20. století a ukázal mimo 
jiné na rozvoj vzdělanosti společnosti českých zemí, včetně vytváření její institucionální 
základny.70 Problematika vzdělávání všech úrovní s výjimkou terciálního se stala také 
součástí díla věnovaného dějinám každodennosti v českých zemích 19. století.71 Význam-
ným počinem na poli českých dějin vzdělanosti 19. století je nepochybně obsáhlý sbor-
ník Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, sestavený z příspěvků, které zazněly na 
24. ročníku sympozií konaných pravidelně v Plzni.72 

Budování školské infrastruktury náleželo důležité místo i při výzkumech komunálních 
samospráv a formování občanských vrstev na Moravě a ve slezsku, reprezentovaných 
především mladšími historiky z univerzitních pracovišť v ostravě a Brně (Kladiwa, Po-
kludová, Kafková, Fasora). Tito autoři se soustředili mimo jiné jednak na otázku financo-
vání obecního školství, iniciativu obcí při zakládání středních škol a při rozboru složení 

67 sVAToŠ, M.: Místo „dějin vzdělanosti“, s. 18.
68 Viz pozn. č. 5, 7 a 14. 
69 KUzMIn, M. n.: Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha 1981.
70 MArEK, J.: Česká moderní kultura. Praha 1998.
71 LEnDEroVÁ, M.: Vzdělání a škola. In: LEnDEroVÁ, M. – JIrÁnEK, T. – MACKoVÁ, M.: Z dějin české 
každodennosti. Život v 19. století. Praha 2009, s. 191–211.
72 BLÁHoVÁ, K. – PETrBoK, V. (eds.): Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století : Sborník příspěvků z 24. roč-
níku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 4.–6. března 2004. Plzeň 2004.
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zastupitelských sborů i na zjištění podílu a působení osob z řad pedagogů.73 Vyučujícím 
nižšího i středního školství ale byla věnována pozornost také v rámci studia vzdělaných 
vrstev občanů (inteligence) Moravy a slezska, kterými se v českých zemích v návaznosti 
na zahraniční (především německé a polské) vzory zabývala v posledních deseti letech 
Andrea Pokludová.74 Východiskem jí byly především městské adresáře, církevní matriky 
a sčítací operáty vybraných lokalit, z nichž excerpovala základní sociodemografická data 
o vývoji početnosti, teritoriálním původu a mobilitě, skladbě podle obcovací řeči, nábožen-
ském vyznání, rodinném stavu, sociální mobilitě, majetkových poměrech, úrovni byd lení, 
vzorech chování nebo občanské angažovanosti. Pro poznání procesu profesionalizace 
učitelstva je bezesporu přínosná studie Jaroslava Koti z roku 1996, jež byla otištěna ve 
významném příspěvku k českým dějinám vzdělanosti – v díle Profesionalizace akademic-
kých povolání v 19. a první polovině 20. století.75 Učitelé nezůstali bez povšimnutí ani u au-
torské dvojice Jana Machačová – Jiří Matějček. První z autorů se jim věnovala jako jedné 
z profesních skupin inteligence ve své studii o vzorech chování a socializačních cílech ro-
din české inteligence 19. století.76 na základě analýzy pamětí sledovala jejich sociální pů-
vod, načrtla jejich profesní kariéry, početnost a hospodaření rodin, vzdělávání a výchovu 
dětí či společenský život. Vzdělání přiřkli oba autoři důležité místo v rámci studia proble-
matiky tzv. chování různých vrstev populace „dlouhého“ 19. století.77 Do 19. století zasa-
huje částečně také originální práce Jana Trojana o moravských a slezských kantorech.78

Vskutku reprezentativní počin, který lze bez výhrad zařadit do dějin vzdělanosti, před-
stavuje čtyřdílná řada k dějinám Univerzity Karlovy.79 Vzhledem k zaměření této studie 

73 ze všech prací KLADIWA, P.: Školská problematika v Moravské ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 
20. století. Historie – Historica 8. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 175, 2000, s. 161–169; 
TÝŽ: Formování a vývoj občanské společnosti v Moravské Ostravě v letech 1861–1914. Dizertace, ostravská uni-
verzita v ostravě. ostrava 2000; TÝŽ: Obecní výbor Moravské Ostravy 1850–1913 : Komunální samospráva prů-
myslového města a její představitelé. ostrava 2004; FAsorA, L.: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity 
a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno 2007; PoKLUDoVÁ, A.: Obecní rada Opava 1850–1914. 
opava 2007; KLADIWA, P. – PoKLUDoVÁ, A. – KAFKoVÁ, r.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy 
a Slezska 1850–1914. II. díl, 1. svazek: Muži z radnice. ostrava 2008; TITÍŽ: Lesk a bída obecních samospráv 
Moravy a Slezska 1850–1914. II. díl, 2. svazek: Finance a infrastruktura. ostrava 2009, s. 150–172.
74 ze všech prací k tématu PoKLUDoVÁ, A.: Formování technické inteligence v Moravské ostravě na konci 19. 
a počátku 20. století. Ostrava : Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21, 2001, s. 28–59; TÁŽ: 
Vědění osvobozuje : Zformování vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě v druhé polovině 19. a na 
počátku 20. století. Dizertace, ostravská univerzita v ostravě. ostrava 2002; TÁŽ: Podíl židovské komunity na 
formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské ostravě v letech 1890–1910. In: KorDIoVsKÝ, E. 
(ed.): XXVI. Mikulovské sympozium 2000: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1780–1918). Mikulov 
2003, s. 239–253; TÁŽ: Formování pedagogických profesí v Moravské ostravě na přelomu 19. a 20. století. 
Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21, 2003, s. 84–97; TÁŽ: Formování 
inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. opava 2008. 
75 KoŤA, J.: Učitelé v českých zemích na cestě k profesionalizaci. In: sVoBoDnÝ, P. – HAVrÁnEK, J. (eds.): 
Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Praha 1996, s. 82–112.
76 MACHAČoVÁ, J.: rodina české inteligence v 19. století : Vzory chování, socializační cíle. Studie k sociálním 
dějinám 19. století 3, 1993, s. 7–64.
77 MATĚJČEK, J.: Vzory chování v 19. století: přehled výsledků výzkumu (české země). Studie k sociálním ději-
nám 19. století 5, 1995, s. 201–327; MACHAČoVÁ, J. – MATĚJČEK, J.: Vzory chování v českých zemích 19. sto-
letí. Studie k sociálním dějinám 19. století 7/2, 1997, s. 399–481; TITÍŽ: Nástin sociálního vývoje českých zemí 
1781–1914. Praha 2010 2.
78 TroJAn, J.: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století : Jejich sociální postavení, společenská funkce 
a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno 2000.
79 Kol. aut.: Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990. Díl 1–4. Praha 1995–1997.
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je stěžejní třetí díl věnovaný období let 1802–1918.80 Je rozdělen do tří částí zachová-
vajících stejnou strukturu, přičemž mezníky jsou léta 1848 a 1882. Velkým kladem je, 
že se výklad neomezuje pouze na popis správního a organizačního vývoje jednotlivých 
fakult a celé školy. naopak ukazuje skutečný význam univerzity (po roce 1882 obou uni-
verzit) pro společnost českých zemí, představuje její pedagogy a poskytuje cenný pohled 
do struktur studentstva a jejich proměn. studentům pražských vysokých škol druhé po-
loviny 19. a počátku 20. století věnoval značnou pozornost rovněž americký badatel Gary 
B. Cohen. V rámci svých výzkumů emancipace české společnosti a souvislostí rozvoje 
vzdělávací soustavy a sociálního vývoje v rakousku je podrobil analytickému šetření i po-
rovnání s jejich vídeňskými protějšky.81 sféra odborného vysokého školství, konkrétně 
montanistická učiliště v Příbrami a Leoben, se stala v posledních letech předmětem zá-
jmu Milana Myšky. Při studiu podílu těchto institucí na formování technické inteligence 
českých zemí resp. habsburské monarchie ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století 
se zaměřil na doposud nedotčená témata – zjištění sociálního původu a profesní kariéry 
jejich studentů.82 

rozvíjející se bádání o dějinách ženy v 19. století a její cestě k emancipaci přispělo 
v posledních přibližně patnácti letech ke zvýšenému zájmu o specifickou problematiku 
dívčího vzdělávání sledovaného období. V tomto směru může česká historiografie směle 
konkurovat svým zahraničním protějškům. ze všech prací dnes již poměrně početné pro-
dukce by měly být zmíněny přinejmenším některé studie Mileny Lenderové, Marie L. neu-
dorflové, Jany Brabencové, Marie Báhenské, Jany Machačové, Pavly Vošahlíkové ad.83

Důležitou oblast studia dějin vzdělanosti představují studenti škol. nejde přitom pouze 
o sledování kvantitativního rozvoje, školní a mimoškolní činnost, nýbrž spíše o struktury 
studentů a jejich změny, stejně jako o absolventy škol a jejich studijně-profesní dráhy. 
Také zde je patrný výrazný deficit české historiografie vůči zahraničí, zejména pokud 
se jedná o středoškolské studenty, i když se situace v tomto směru hlavně v posledních 

80 HAVrÁnEK, J. (ed.): Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990. Díl 3: 1802–1918. Praha 1997.
81 Viz např. CoHEn, G. B.: Education and Czech social structure in the late nineteenth century. In: LEMBErG, 
H. – LITsCH, K. – PLAsCHKA, G. r. – rÁnKI, G. (Hg.): c. d., s. 32–45; TÝŽ: Education and Middle- Class 
Society.
82 MyŠKA, M.: Podíl vyšších montanistických učilišť na formování technické inteligence v habsburské mo-
narchii a v českých zemích. Časopis Matice moravské 124, 2005, s. 119–154; TÝŽ: Vyšší montanistická učiliště 
v Leoben (Štýrsko) a Příbrami (Čechy) a formování technické inteligence v Uhrách. Acta historica Neosoliensia 
8, 2005, s. 79-86; TÝŽ: Vzdělání a kariéra : Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akade-
mie v Příbrami 1849–1918. In: PoKornÝ, J. – VELEK, L. – VELKoVÁ, L. (eds.): Nacionalismus, společnost 
a kultura ve Střední Evropě 19. a 20. století : Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám. Praha 2007, s. 395–404. 
83 LEnDEroVÁ, M.: K hříchu i modlitbě : Žena v minulém století. Praha 1999; TÁŽ: Dívčí vzdělání v 19. sto-
letí. In: BLÁHoVÁ, K. – PETrBoK, V. (eds.): Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století : sborník příspěvků 
z 24. plzeňského sympozia. Praha 2004, s. 375–384; TÁŽ: Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století. In: 
nAVrÁTIL, I. (ed.): c. d., s. 49–60; nEUDorFLoVÁ, M. L.: České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zkla-
mání na cestě k emancipaci. Praha 1999; BrABEnCoVÁ, J.: „Ženská otázka“ a česká společnost v průběhu 
19. a na počátku 20. století: vývoj dívčího vyššího dívčího vzdělání. Studie k sociálním dějinám 19. století 4/11, 
1999, s. 169–192; BÁHEnsKÁ, M.: Počátky emancipace žen v Čechách : Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze 
v 19. století. Praha 2005; MACHAČoVÁ, J.: Vzdělání a výchova dívek v měšťanské rodině v 1. polovině 19. století 
(Upomínky K. světlé). Slezský sborník 96, 1998, č. 4, s. 250–263; VoŠAHLÍKoVÁ, P.: Kvalifikace, profesio-
nalizace a tzv. ženská povolání v českých zemích. In: ČADKoVÁ, K. – LEnDEroVÁ, M. – sTrÁnÍKoVÁ, 
J. (eds.): Dějiny žen, aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006, 
s. 373–386; LEEWEn – TUrnoVCoVÁ, J. – sTrÁnÍKoVÁ, J.: Ženské vzdělání, diglosie a gender v českém 
19. století. In: HorKÝ, M. – HorKÝ, r. (eds.): Božena Němcová: Život – dílo – doba : Sborník příspěvků ze stej-
nojmenné konference konané ve dnech 7.–8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká skalice 2006, s. 103–130.
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letech pozvolna mění. Předmět zájmu výzkumu skladby studentstva představuje analýza 
jejich teritoriálního původu (vedená různými směry), vyznání, mateřského, sociálního 
původu a korelace těchto znaků. Příkladem pro období před rokem 1848 je starší stu-
die Josefa Hanzala, v níž se její autor zabýval také rozborem sociálního původu studentů 
pražského Akademického gymnázia a plzeňského Filozofického ústavu.84 Kateřina Bob-
ková-Valentová vytvořila zase detailní obraz každodenního života na jezuitských gym-
náziích druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století, přičemž značný prostor věnovala 
právě studentům.85 znamenitou analýzu sociálního a teritoriálního původu studentů čes-
kobudějovických škol první poloviny 19. století předložil Miroslav novotný.86 Velkým pří-
nosem novotného studie je porovnání skladby studentů různých typů středních a vyšších 
škol (gymnázium, lyceum, seminář) umístěných v jedné lokalitě. samostatnou studii pak 
věnoval stejný autor piaristickému gymnáziu v Českých Budějovicích.87

několik prací se rovněž věnovalo období druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Josef 
Kolejka ve svém výkladu o moravskoslezských gymnáziích let 1849–1867 přiblížil ku-
příkladu další směřování absolventů brněnského ústavu.88 V tematicky navazující studii 
o rozvoji českého středního školství na Moravě v letech 1867–1884 pak načrtl vedle volby 
vysokoškolského studia také struktury absolventů podle místa jejich rodiště a sociálního 
původu.89 Absolventy staršího brněnského gymnázia s českým vyučovacím jazykem se 
zabýval ve studii o osudech tohoto ústavu v závěru 19. století.90 Také Jan Havránek vě-
noval pozornost gymnaziálním absolventům českých škol. Vycházeje ze středoškolských 
výročních zpráv a v kooperaci s univerzitními matričními záznamy, ukázal na počátku 
90. let některé obecnější trendy.91 na jiném místě provedl stejný autor na příkladě jičín-
ského gymnázia mikroanalýzu teritoriálního (status místa rodiště) a sociálního původu.92 
Patrně nejkomplexněji nahlédla do struktur středoškolských studentů ve své monografii 
o dějinách českých středních škol Kateřina Řezníčková.93 s využitím gymnaziálních kata-
logů analyzovala v pětiletých sondách skladbu všech studentů jindřichohradeckého gym-
názia ve školních letech 1870/1871–1915/1916 z hlediska sociálního původu a podle 
místa jejich rodiště. Vedle řady metodických podnětů je velmi přínosné a v rámci české 
historiografie výjimečné to, že se nezaměřila pouze na určitou část studentů (absolventy 
školy), ale pojednala o všech studentech gymnázia. Žádný český autor navíc doposud 
nepředložil ucelenější pohled na středoškolskou problematiku. Řezníčková integrovala 

84 HAnzAL, J.: c. d.
85 BoBKoVÁ-VALEnToVÁ, K.: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Praha 2006.
86 noVoTnÝ, M.: Socioprofesní a teritoriální stratifikace českobudějovických vyšších a středních škol v první 
polovině 19. století. Historická demografie 31, 2007, s. 117–146.
87 TÝŽ: Českobudějovické piaristické gymnázium a utváření vrstvy moderní inteligence na jihu Čech 
(1762–1848). In: FEJToVÁ, o. – LEDVInKA, V. – PEŠEK, J. (eds.): Město a intelektuálové od středověku do 
roku 1848 : Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. Praha 
2008, s. 935–958. 
88 KoLEJKA, J.: Vznik osmiletých gymnázií, s. 52–53.
89 TÝŽ: První české střední školy, s. 263–264 a 268.
90 TÝŽ: Brněnské gymnázium, s. 398–400.
91 HAVrÁnEK, J.: Gymnázia, reálky. 
92 TÝŽ: role gymnázií.
93 ŘEznÍČKoVÁ, K.: Študáci a kantoři za starého Rakouska : České střední školy v letech 1867–1918. Praha 
2007.
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střední školy do širších sociokulturních souvislostí, využila pestré pramenné základny, 
zachytila každodenní život na školách a neopomenula ani osoby z řad pedagogů. Analýze 
studentů, kteří nastupovali na české středoškolské ústavy Moravy a slezska druhé polo-
viny 19. a počátku 20. století, věnoval nejnověji studii Petr Kadlec.94 

Jako užitečný zdroj pro poznání vývoje jednotlivých středních škol, jejich místa v širším 
dějinném vývoji a skladby jejich studentů však mohou sloužit také některé obhájené ba-
kalářské a magisterské diplomové práce. zářnými příklady pro území Moravy a slezska 
je řada prací vznikajících již od 90. let na katedře historie ostravské univerzity a pojed-
návajících především o českých gymnáziích a jejich studentech. Vyznačují se jednak po-
měrně ustálenou strukturou, ale pro jejich využití hovoří zejména dodržovaní jednotného 
metodického postupu při tvorbě vzorků analyzovaných studentů, excerpci a statistickém 
ošetření dat, což usnadňuje komparaci a zobecnění dosažených výsledků.95 Magis ter-
ská práce Hany Magerové obhájená v roce 2010 na brněnské Masarykově univerzitě 
je zase příspěvkem výzkumu problematiky sociální mobility nižších vrstev na přelomu 
19. a 20. století.96 Autorka se v ní mimo jiné zabývala rovněž otázkou vzdělávání sledova-
ných společenských vrstev a provedla sondy do skladby vybraných brněnských středních 
škol, které jí napomohly k vytvoření celistvějšího pohledu na zkoumaný problém.

Časový úsek po roce 1918, resp. prvorepublikové období, se stal těžištěm výzkumu 
trojice autorek (Kateřina Mertová, Marie Macková, Věra steinbachová) externě spolu-
pracujících s Janou Machačovou a Jiřím Matějčkem při koncipování jejich monografie 
o středních vrstvách v českých zemích.97 Uvedené autorky přinesly ve svých statích otiš-
těných počátkem 21. století ve Studiích k sociálním dějinám podnětné analýzy a cenné 
srovnání studentstva různých českých a německých středních škol (zejména gymnázií).98 
Umožnily tak dvojici Machačová – Matějček vyslovit následně některé obecnější závěry 
(např. poměrně ustálené složení studentů, oddělený život obou národností, odlišnosti 
v závislosti na typu střední školy).

Velmi málo víme o účasti židů ve vzdělávacím procesu. A to přesto, že zájem o pro-
blematiku vývoje židovské menšiny v „dlouhém“ 19. století je u nás v posledních dvou 
desetiletích poměrně značný. ojedinělou je studie Andrey Pokludové o židovském 

94 KADLEC, P.: střední školství a formování inteligence na severní Moravě a ve slezsku ve druhé polovině 
19. a na počátku 20. století. Slezský sborník 109, 2011, č. 3–4 (v tisku).
95 MALCHAroVÁ, J.: Matiční gymnázium v Opavě do vzniku Československa (1883–1918). Diplomová práce, 
ostravská univerzita v ostravě. ostrava 2001; KoUŘILoVÁ, K.: Holešovské gymnázium do vzniku ČSR. Di-
plomová práce, ostravská univerzita v ostravě. ostrava 2002; sToDŮLKoVÁ, B.: Gymnázium ve Valašském 
Meziříčí v letech 1871–1945 a jeho vliv na život ve městě. Diplomová práce, ostravská univerzita v ostravě. 
ostrava 2002; KUBAnÍKoVÁ, J.: Vývoj českého gymnázia v Kroměříži do vzniku Československa. Diplomová 
práce, ostrav ská univerzita v ostravě. ostrava 2003; KoLÁŘoVÁ, K.: Vývoj Dívčího reálného gymnázia ve Slez-
ské Ostravě. Bakalářská práce, ostravská univerzita v ostravě. ostrava 2008 ad.
96 MAGEroVÁ, H.: Sociální mobilita nižších vrstev v letech 1880–1920 na příkladě Brna. Diplomová práce, 
Masarykova univerzita. Brno 2010.
97 MACHAČoVÁ, J. – MATĚJČEK, J.: O středních vrstvách v českých zemích 1750–1950 : Základní zjištění, 
hypotézy, náměty. opava 2002. 
98 sTEInBACHoVÁ, V.: sociální původ studentů gymnázia v Domažlicích a ve stříbře v letech 1918–1938. 
Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 2001, s. 132–157; MACKoVÁ, M.: studentstvo gymnázií v Lanškrouně 
a ve Vysokém Mýtě v letech 1918–1938. Tamtéž 9, 2002, s. 23–47; MErToVÁ, K.: Posluchači zemědělské tech-
nické školy v Kadani 1918–1938. Tamtéž 7, 2001, s. 158–193; TÁŽ: studenti středních škol okresu Chomutov 
1918–1938. Tamtéž 9, 2002, s. 49–135; TÁŽ: studenti středních škol okresu Chomutov 1918–1938 (II.). Tamtéž 
10/2, 2002, s. 176–225.
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LiteRatuRaBildungsbürgertum v Moravské ostravě, v níž na základě sčítacích operátů z let 
1890–1910 zjistila podíl židovské menšiny na formování této sociální skupiny v dané 
lokalitě.99 Vedle procentuálního zastoupení židů mezi „vzdělanci“ přinesla autorka po-
drobné informace o jejich vnitřní skladbě podle jednotlivých profesních skupin, země 
narození, obcovacím jazyce nebo rodinných a bytových poměrech. Poněkud jiného 
zaměření jsou práce Ludmily nesládkové a Petra Kadlece z posledních let. První z au-
torů podala základní informaci o účasti židů ve středoškolských institucích v Moravské 
ostravě v kontextu rozvoje místního středního školství a židovské populace na přelomu 
19. a 20. století.100 rovněž u druhého autora byli předmětem zájmu židovští studenti.101 
nejprve nastínil vývoj židovského zastoupení na středních školách Moravy a slezska 
v období let 1850–1910 a na příkladu vybraných škol z různých lokalit zároveň podnikl 
sondu do struktur židovského studentstva z hlediska jeho sociálního původu. Ve druhém 
případě se pokusil o případovou studii věnovanou židovským studentům středních škol 
v Moravské ostravě, prudce se industrializujícím centru ostravské průmyslové oblasti. 

Závěr 

základní přehled produkce k dějinám českého středního školství a vzdělanosti 19. a po-
čátku 20. století ukázal, že ve výzkumu těchto oblastí má česká historiografie poměrně 
značné rezervy. na jedné straně existují témata, jimž byla zejména v posledních deseti až 
dvaceti letech věnována poměrně značná pozornost (rozvoj českého středního školství, 
formování inteligence, vzdělávání dívek a žen). Postoupilo, byť v míře sotva dostatečné, 
rovněž studium mimoškolních aktivit pedagogických pracovníků a skladby středoškol-
ského a vysokoškolského studentstva. Přes dílčí úspěchy však nadále zůstává řada témat 
nedotčených. Po nápravě volá hlavně minimální znalost o vývoji německých středoškol-
ských institucí, ale i celého reálného a odborného školství v českých zemích. Přínosné by 
bylo nepochybně porovnání rozvoje českého a německého školství. Kusé jsou doposud 
naše vědomosti o studentstvu středních škol, zejména pokud jde o jeho sociální, nábo-
ženský, národnostní a teritoriální původ, další profesní popř. studijní směřování a ob-
čanskou angažovanost. rozhodně více prostoru by si zasloužila školská problematika 
při studiu dějin měst, sociální mobility, občanské společnosti, národnostního, kulturního 
a vůbec celkového sociálního vývoje v českých zemích. Do popředí badatelského zájmu 
by se měly dostat rovněž úloha středního a odborného školství v probíhajících procesech 
byrokratizace, profesionalizace a industrializace, účast jednotlivých složek společnosti ve 
vzdělávacím procesu různé úrovně, téma vzdělávacích šancí atd. oporou výzkumu mo-
hou být do značné míry metodika a výsledky studia zahraničních autorů. 

99 PoKLUDoVÁ, A.: Podíl židovské minority. 
100 nEsLÁDKoVÁ, L.: Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské ostravě na přelomu 
19. a 20. století. Židé a Morava X. : Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 12. listopadu 2003. 
Kroměříž 2004, s. 77–87.
101 KADLEC, P.: Židé na cestě za vzděláním. (Židovští studenti na středních školách Moravy a slezska ve druhé 
polovině 19. a na počátku 20. století). In: PÁLKA, P. (ed.): Židé a Morava XVI. : Sborník z konference konané 
v Muzeu Kroměřížska 11. listopadu 2009. Kroměříž 2010, s. 89–104; TÝŽ: střední školy v Moravské ostravě 
před rokem 1914 a jejich židovští studenti. In: PÁLKA, P. (ed.): Židé a Morava XVII. : Příspěvky z konference 
konané v Muzeu Kroměřížska dne 10. listopadu 2010 a další texty. Kroměříž 2011 (v tisku). 


