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ciety.
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Předkládaná práce přináší výsledky výzkumu studentů prvního českého gymnázia v Brně 
pro léta 1870–1938; analýza se týkala několika aspektů: bydliště studentů,1 jejich vyznání 
a národnostního složení, socioprofesní skladby a v poslední řadě také jejich postavení 
v rámci zvolených stratifikačních modelů. Studie obsahuje dále charakteristiku zvolené 
lokality, bez které by nebylo možno výsledná data chápat ve správném kontextu; součástí 
jsou i stručné dějiny zvoleného ústavu a vývoj jeho postavení v rámci moravské i brněnské 
sítě gymnaziálních škol všech typů.

Metodologicky studie úzce vychází z disertační práce Petra Kadlece Vývoj středního 
školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na 
počátku 20. století obhájené v roce 2012 na katedře historie Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity v Ostravě a publikované v upravené podobě v roce 2013 pod názvem 
Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku 
ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.2 K jeho následování mne přitom vede 

1 Z důvodu analýzy velkého počtu studentů bylo možno provést jen nejjednodušší teritoriální analýzu, a to 
rozdělení studentů do kategorií dle vzdálenosti bydliště od lokality školy; bližší rozbor místního původu bude 
možný až v rámci dalšího výzkumu.
2 KADLEC, Petr: Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 
19. století a na počátku 20. století. Disertační práce, Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2012; TÝŽ: Střední 
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několik důvodů: 1) Kadlecovy práce jsou inspirovány metodologií zahraničních vý-
zkumů,3 do českého prostředí tak přináší trendy, které u nás prozatím příliš využívány 
nebyly; 2) v sociálně-historických výzkumech založených na kvantitativních metodách 
je nutno klást důraz na kompatibilitu,4 z důvodů praktičnosti výzkumů je proto vhodné 
úzce navazovat na již existující práce; 3) kompatibilita umožňuje komparaci jednotli-
vých výzkumů, čehož lze využít pro pozdější syntetické práce a také pro srovnávání se 
zahraničními výzkumy, a to jak v Německu, tak ještě lépe v zemích bývalé rakouské mo-
narchie, respektive Předlitavsku; 4) sám Kadlec uznává, že výsledky jeho práce nelze 
zatím považovat za obecně platné,5 k jejich potvrzení, resp. vyvrácení je podle něj třeba 
metodicky podobných projektů. 

Data předkládaná v této studii jsou proto pro období Rakousko-Uherska často srov-
návána s Kadlecovými závěry. Pro období první republiky byly pro komparaci zvoleny 
publikované práce Věry Steinbachové, Marie Mackové a Kateřiny Mertové,6 ty jsou však 
založeny na konstrukci jiných socioprofesních skupin a srovnání tudíž nemá jednoznač-
nou výpovědní hodnotu.

Základním pramenem pro výzkum sociální analýzy studentů středních škol jsou hlavní 
katalogy dané instituce.7 Jde o pramen, který splňuje charakteristiky pro využitelnost me-
tody mikroanalýzy uváděné Milanem Myškou. Katalogy nemají statistickou povahu, ale 
protože naopak sloužily pro tvorbu statistik, musely mít svoji standardizovanou podobu, 
toho může využít i badatel.8 Katalogy obsahují nejen informace o prospěchu, ale i personá-
lie každého studenta, což je pro provedený výzkum zásadní. Pro analýzu sociální původu 
jsou potřebné následující údaje: 1) rodiště, 2) vlast, 3) vyznání, 4) mateřská řeč, 5) zaměst-
nání (stav) živitele (otec, poručník, případně odpovědný dozorce/ubytovatel), 6) bydliště 
rodičů, 7) přechodné bydliště, resp. bydliště odpovědného dozorce/ubytovatele.9 Analýza 

školy a jejich studenti : K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. Ostrava 2013.
3 Zejm. LUNDGREEN, Peter – KRAUL, Margret – DITT, Karl: Bildungschancen und Soziale Mobilität in 
der städtischen Gesselschaft des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1988; SCHÜREN, Reinhard: Soziale Mobilität : 
Muster, Veränderungen und Bedigungen im 19. und 20. Jahrhundert. St. Katharinen 1989. Schürenova práce 
je přitom syntézou německých výzkumů sociální mobility a její stratifikační model je výsledkem práce předních 
výzkumníků.
4 WEISER, Tomáš: Návrh tezí k teoretické a metodologické inovaci oboru „sociální dějiny“ v české historiografii. 
In: MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří (eds.): Studie k sociálním dějinám, 6. Kutná Hora – Praha – Opava 
2001, s. 9–21.
5 KADLEC, P.: Vývoj středního školství, s. 132.
6 STEINBACHOVÁ, Věra: Sociální původ studentů gymnázia v Domažlicích a ve Stříbře v letech 1918–1938. 
In: MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří (eds.): Studie k sociálním dějinám, 7. Kutná Hora – Opava – Praha 
2001, s. 132–157; MACKOVÁ, Marie: Studentstvo gymnázií v Lanškrouně a ve Vysokém Mýtě v letech 1918–
1938. In: MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří (eds.): Studie k sociálním dějinám, 9. Opava 2002, s. 23–47; 
MERTOVÁ, Kateřina: Studenti středních škol okresu Chomutov 1918–1938. In: MACHAČOVÁ, J. – MATĚJ-
ČEK, J. (eds.): Studie, 9, s. 49–135.
7 Archiv Města Brna (dále AMB), fond M51 Gymnasium Dr. Josefa Kudely v Brně (1867–1953), inv. č. 4, 14, 
27, 37, 47, 57, 67, 74.
8 MYŠKA, Milan: Mikroanalýza při studiu struktury dělnické třídy za průmyslové revoluce (Prameny – me-
tody – techniky). Slezský sborník 66, 1968, 1, s. 1–15, zde s. 3. Z dalších pramenů vhodných pro mikroanalýzu 
Myška uvádí např. sčítací operáty, matriky a knihy osazenstva.
9 Blíže k prameni KADLEC, Petr: Prameny k dějinám vzdělání a školství : Tištěné programy a výroční zprávy 
středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy. In: MYŠKA, Milan – ZÁŘICKÝ, Aleš 
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pramene je spojena s problémem vágnosti volených zápisů a různou mírou abstrakce, 
které komplikují následné zařazení studentů do správných kategorií.10

V této studii je analyzováno celkem 4 887 studentů prvního českého gymnázia v Brně, a to 
v časových sondách ke školním rokům 1870/1871, 1880/1881, 1890/1891, 1900/1901, 
1910/1911, 1920/1921, 1930/1931 a 1937/1938. Rozboru byli podrobeni všichni stu-
denti všech ročníků sledovaného školního roku, tj. časové sondy, a to včetně těch, kteří 
v průběhu roku z ústavu odešli, nebo na něj přišli.11

Brno

Od druhé poloviny 19. století bylo město Brno nezpochybnitelným střediskem Moravy; 
jako centrum zemské správy a administrativy, vysoce rozvinuté průmyslové město ozna-
čované „český Manchester“ i jako kulturní a vzdělávací centrum nemělo konkurenci.
Brno bylo jednoznačně největší co do počtu obyvatel, na konci 60. let 19. století zde žilo 
73 771 obyvatel, roku 1880 82 666, na přelomu 19. a 20. století 106 346, před první svě-
tovou válkou 125 737, po vytvoření Velkého Brna roku 191912 pak 221 758 a na počátku 
30. let 20. století 264 925.13 Stejně jako v jiných moravských městech i v Brně probíhal střet 
Čechů s Němci;14 německé obyvatelstvo tvořilo významnou část brněnské populace, které 
se dařilo udržovat německý charakter města; zlom přišel až s koncem války a připojením 

a kol.: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku, 2. Ostrava 2010, s. 252–289; ŠETELÍK, Antonín: 
Sbírka normálií platných pro české školy střední. Praha 1902, s. 45–48.
10 O problémech spojených s analýzou školských katalogů se ve svých pracích zmiňuje několik badatelů. Gary 
Cohen upozorňuje na problémy s vágností zapsaných formulací v katalozích (např. rolník, úředník, obchodník 
atd.), nelze z nich proto identifikovat přesné postavení sledované osoby. Jako samostatné kategorie jsou potom 
nepřesné, protože implicitně obsahují velké sociální rozdíly. COHEN, Gary: Die Studenten der Wiener Univer-
sität 1860–1900 : Ein soziales und geographisches Profil. In: PLASCHKA, Richard Georg – MACK, Karlheinz 
(eds.): Wegenetz des europäischen Geistes II : Universitäten und Studenten. Vienna 1987, s. 290–316, zde s. 298–
299; TÝŽ: Education and Middle Class Society in Imperial Austria 1848–1918. West Laffayette 1996, s. 170. Na 
tentýž problém upozorňuje ve své studii o studentech francouzských škol také Patrick Harrigan. HARRIGAN, 
Patrick: Mobility, Elites, and Education in French Society of the Second Empire. Waterloo 1980, s. 165. Harrigan 
si všímá také toho, že z pramenů nelze rozlišit postavení v povolání (workers, self-employed, owners). Tamtéž, 
s. 163; o problematickém využívání dalšího významného pramene, rakouské statistiky, potom HORSKÁ, Pavla: 
K otázce sociálního vývoje českých zemí na přelomu 19. a 20. století. Sborník historický 29, 1982, s. 119–177, 
zde s. 123; o československé meziválečné statistice dále PRŮCHA, Václav: Hospodářské a sociální dějiny Česko-
slovenska 1918–1992, I: Období 1918–1945. Brno 2004, s. 366.
11 Počet studentů k jednotlivým rokům tak neodpovídá oficiálním statistickým datům, která jsou uváděna pouze 
k počátku a konci školního roku; analyzovaných studentů je více.
12 Na základě zákona č. 213/1919 Sb. byla k Brnu připojena předměstí Juliánov, Židenice, Husovice, Malomě-
řice, Obřany, Královo Pole, Medlánky, Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Kamenný Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, 
Bohunice, Lískovec, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Slatina, Dolní Heršpice, Přizřenice, Vejvanovice (Iva-
novice) a Tuřany.
13 BARTOŠ, Josef – SCHULZ, Jindřich – TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–
1960, X. Ostrava 1986, s. 28.
14 K tématu česko-německých sporů mezi léty 1880–1920 např. FASORA, Lukáš: Němečtí liberálové a ná-
rodnostní otázka v brněnské a jihlavské komunální politice 1880–1914. In: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – 
MALÍŘ, Jiří (eds.): Moravské vyrovnání z roku 1905 : Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 
Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 10.–11. listopadu 2005 v Brně. 
Brno 2006, s. 347–356; JAŠŠ, Richard – FŇUKAL, Miloš: The German Language Islands of Brno, Olomouc 
and Jihlava during German : Austrian Irredentism in the Autumn of 1918. Moravian Geographical Reports 17, 
2009, 1, s. 40–48.
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českých předměstí.15 Specifikem Brna byla blízkost k Vídni, Němci jej často vnímali jako 
„předměstí“ Vídně, zatímco Češi přirozeně tíhli k Praze.

Již ve 30. letech 19. století bylo Brno napojeno na železnici, což pozitivně ovlivnilo 
hospodářský vývoj města. Od poloviny 19. století se zde projevovala vysoká koncentrace 
dělníků; dělnictvo bylo převážně české a usídlovalo se na předměstích, která sama rychle 
získávala charakter měst, např. Královo Pole, Židenice, Husovice či Juliánov.16 Brno bylo 
skutečným průmyslovým, živnostenským, obchodním a dopravním centrem se sídlem 
hospodářských institucí.17 Až do konce 19. století dominoval městu textilní průmysl, 
k jeho dalšímu boomu došlo za republiky, rozvíjelo se ale také strojírenství, potravinářský 
a chemický průmysl. Hospodářská krize z počátku 30. let 20. století způsobila velké pro-
blémy, které se podařilo zcela překonat až s rozvojem zbrojního průmyslu.18

Význam Brna jako vzdělávacího centra dokládá fakt, že až do konce 19. století patřilo 
mezi města s největším počtem gymnazijních ústavů a studentů v celém Předlitavsku.19 
K dalšímu prudkému rozvoji školství došlo ve 20. a 30. letech. Vedle kulturního života 
se blízkost Vídně projevovala také v architektuře města. Ještě v průběhu 19. století došlo 
k sanaci a pozvaní vídeňští architekti měli Brnu dodat secesní velkoměstský styl, součástí 
těchto plánu bylo např. vybudování brněnské Ringstrasse. Po vzniku Velkého Brna ná-
sledovala vlna masivní výstavby, projevovat se začal další významný architektonický styl, 
funkcionalismus.

Dějiny a postavení gymnázia mezi dalšími moravskými a brněnskými školami

Morava a především Čechy patřily „od pradávna“ mezi vzdělávací centra rakouské mo-
narchie.20 Po reformách Marie Terezie a Josefa II. zůstalo na Moravě sedm gymnázií, jed-
ním z nich byl i ústav v Brně, založený roku 1578 jezuity. Na počátku 60. let 19. století bylo 

15 Z celkového počtu obyvatel města Brna představovali Němci v roce 1880 59 %, v roce 1900 63 %, v roce 1910 
65 %, roku 1920 potom 25 % a 1930 20 %. Srov. BARTOŠ, J. – SCHULZ, J. – TRAPL, M.: Historický místopis, 
s. 28.
16 KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, I. Praha 1996, s. 282, 287.
17 BARTOŠ, J. – SCHULZ, J. – TRAPL, M.: Historický místopis, s. 28.
18 Tamtéž, s. 29–31.
19 V roce 1870 mělo Brno dvě gymnázia a 816 studentů, největším vzdělávacím centrem byla Vídeň se sedmi 
ústavy a 3 108 studenty, dále Praha s pěti ústavy a 2 064 studenty a Lvov s třemi ústavy (počet studentů neu-
veden); dva ústavy měla dále Olomouc, Štýrský Hradec, Terst, Těšín, Krakov a České Budějovice, všechny tyto 
lokality však disponovaly nižším počtem studentů než Brno. Ve školním roce 1881/1882 mělo Brno tři ústavy 
s 1 621 studenty; před Brnem se nacházela opět Vídeň (12 ústavů a 4 619 studentů), Praha (9, 3 883) a Lvov (4, 
2344). V roce 1890/1891 byly v Brně čtyři ústavy a 1 294 studentů, většími vzdělávacími centry byly opět jen Ví-
deň (15, 5 126), Praha (9, 3 976) a Lvov (4, 2 505), čtyři ústavy měl také Štýrský Hradec, ale studentů jen 1 141. 
Stejné pořadí se ukazuje také pro rok 1900/1901; po přelomu století se však před Brno dostal Štýrský Hradec 
a Krakov; na základě DASSENBACHER, Johann: Jahrbuch der Unterrichtsanstalten der Reichsrathe vertrete-
nen Länder und der Militärgränze, Vierter Jahrgang : 1871. Ung. – Hradisch 1871, s. 80–197; Oesterreichische 
Statistik, Band III, Heft 2: Statistik der Unterrichts- Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen 
und Ländern für das Jahr 1881/1882. Wien 1884, s. 32–41; Oesterreichische Statistik, Band XXXV, Heft 4: 
Statistik der Unterrichts-Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 
1890/1891. Wien 1893, s. 30–39; Österreichische Statistik, Band LXX, Heft 3: Statistik der Unterrichtsanstal-
ten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1900/1901. Wien 1904, s. 32–42.
20 Ve školním roce 1796/1797 bylo v Rakousku celkem 53 gymnázií, z toho 26 v českých zemích, 15 v Čechách 
a sedm na Moravě; z celkového počtu rakouských studentů 8 377 bylo 4 287 v českých zemích, 2 611 v Čechách 
a 1 274 na Moravě. Srov. Československá statistika, Svazek 7, Řada II., Sešit 2: Střední školy v republice českoslo-
venské dle stavu koncem školního roku 1920/21. Praha 1923, s. 13*.
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gymnázií devět, většina z nich přitom německých, státní gymnázium v Olomouci a řádová 
gymnázia v Kroměříži, Strážnici, Příboře a Mikulově byla vedena jako utrakvistická, sa-
mostatný český ústav ještě neexistoval.21 Poměr českého a německého obyvatelstva na 
Moravě přitom v této době činil přibližně 70 ku 30. Na středních školách tak vedle němec-
kých studovalo rovněž velké množství českých studentů. Dle moravského zemského škol-
ního inspektora Ondřeje Wilhelma navštěvovaly ústavy v Kroměříži, Příboře a Strážnici 
¾ českých studentů, v Olomouci a Brně více než polovina, v Jihlavě necelá polovina, ve 
Znojmě a Moravské Třebové ⅓ a v Mikulově asi ⅛.22 Inspektor Wilhelm upozorňoval na 
neudržitelnost dané situace a prosazoval založení alespoň jednoho gymnázia s českou 
řečí vyučovací. Jednání však nevedla ke zdárnému cíli až do prusko-rakouské války v roce 
1866; po prohrané válce pak z rozhodnutí císaře vznikla dvě Slovanská gymnázia v Brně 
a Olomouci.23 Uspokojení dlouholetých snah, nálada po skončené válce a také dobová 
představa o „nejmilostivějším císaři“ potom dala vzniknout „zakládací legendě“ ústavu.24

Založeno roku 1866 jako nižší státní ústav, školním rokem 1867/1868 zahájilo Slovanské 
gymnázium v Brně svoji činnost. Ještě na konci prvního školního roku byl ústav povýšen 
na vyšší, takže pro následující rok mohla být otevřena kvinta a kvartáni se nemuseli vracet 
na německý ústav tak, jako se to stalo v Olomouci. Roku 1872 proběhly první maturity. 
Počet studentů školy neustále rostl, takže ve školním roce 1880/1881 jich měl ústav již 
701.25 Z kapacitních důvodů vznikl roku 1883 pobočný nižší ústav na Starém Brně, který 
se roku 1885 osamostatnil, počet studentů se dál pohyboval mezi 500–600.26 Roku 1884 
skončilo provizorium s umístěním, byla otevřena nová školní budova. Tato událost se stala 
velkou národní slavností. 

Již od školního roku 1881/1882 nesla škola název C. k. české gymnázium v Brně, po 
povýšení nižšího ústavu ve Starém Brně v roce 1898 potom C. k. I. české vyšší gymnasium 
státní v Brně. Během první světové války postihly ústav útrapy typické pro všechny školy 
této těžké doby. Budovu zabralo vojsko a studenti s profesory se tísnili v prostorách 

21 ŠAFRÁNEK, Jan: Za českou osvětu : Obrázky z dějin českého školství středního. Praha 1898, s. 128.
22 BULÍN, Hynek: Vznik českých středních škol na Moravě. In: Šedesát let českého gymnasia v Brně 1867–1927. 
Brno 1927, s. 11–15, zde s. 11.
23 Podle tradice prý první ředitel olomouckého ústavu Jan Evangelista Kosina při otevírání gymnázia sarkasticky 
poznamenal: Já znám ledacos i polsky a rusky, ale slovansky neumím. NEORAL, Josef: Několik drobtů příspěveč-
kem k dějinám českého gymnasia olomouckého. In: Památník šedesátého výročí českého gymnasia v Olomouci 
1867–1927. Olomouc 1927, s. 79–81, zde s. 79; Josef Kolejka konstatuje, že ještě v roce 1870 se však mnozí au-
toři různých petic prohlašovali za Slovany, tudíž se takto vnímalo samo obyvatelstvo, viz KOLEJKA, Josef: První 
české střední školy na Moravě 1867–1884 : Slovanská gymnázia v Brně a Olomouci. Časopis Matice moravské 
111, 1992, 2, s. 253–272, zde s. 254. K tématu národního vědomí na Moravě ŘEPA, Milan: Moravané nebo Češi? 
: Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno 2001.
24 Mezi obyvatelstvem se tradovalo, že ústavy byly otevřeny z vděčnosti císaře za věrnost ve válce s Pruskem, 
císař si tak poměrně malým ústupkem zajistil přízeň; profesor brněnského gymnázia Václav Royt podával údajně 
„legendu“ takto: Zavítal také do Brna, kde mimo jiné deputace přijal i zástupce Čechů brněnských. Pochválil je za 
jejich věrnost a vybídl, aby pověděli, mají-li nějaká přání. Byla to otázka, které se nikdo nenadál. Na obecné pře-
kvapení prohlásil člen deputace Jan B. Rudiš, stolařský mistr starobrněnský a majitel domu, muž jemného cítění: 
Vaše Veličenstvo, prosíme za české střední školy. Bylo mu později zazlíváno, že vůbec promluvil a také, že vyslovil 
tak nepatrné přání. A přece Rudiš padl na to pravé, když žádal pro Čechy moravské možnost vyššího vzdělání. Lepší 
dar pro nás v té době nebyl možný, poněvadž nebyl dosažitelný. I panovník byl prý překvapen touto skromností a vy-
hověl téměř neodkladně. KAMENÍČEK, František: Vznik a kulturní význam prvního českého gymnasia v Brně. 
In: Šedesát let, s. 5–10, zde s. 6.
25 AMB, fond M51, inv. č. 14.
26 AMB, fond M51, inv. č. 27, 37, 47.
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učitelského ústavu na Starém Brně spolu s dalšími ústavy. Válečné události, propaganda 
a sbírky negativně postihovaly průběh vyučování, všeobecný nedostatek vedl k omezování 
a zkracování počtu hodin, do války muselo nastoupit mnoho profesorů i studentů z vyš-
ších ročníků. V posledním roce války zůstal v maturitním ročníku jediný student!27 Roku 
1919 gymnázium dostalo název České státní gymnázium v Brně a zůstalo jediným českým 
klasickým ústavem ve městě. V období první republiky prošla škola nerušeným vývojem; 
jako největší problém se ukazovala modernizace a rozšíření školní budovy, protože počet 
studentů neustále narůstal.

Postavení a význam prvního českého gymnázia v Brně se ukazuje při srovnání s po-
čty ústavů a studentů na Moravě a v samotném městě Brně. Především v 70. a 80. le-
tech 19. století představovalo studentstvo tohoto ústavu téměř 12 % všech gymnazistů 
na Moravě a kolem 45 % gymnazistů v Brně. Význam gymnázia se se zahušťováním sítě 
středních škol a s rostoucím počtem studujících postupně snižoval, ještě před první svě-
tovou válkou však studenti školy představovali 6,6 % gymnazistů na Moravě a ⅓ všech 
brněnských gymnazistů. Po vzniku republiky byl ústav již jen místní školou bez širší 
spádové oblasti, ještě na počátku 20. let však umožňoval studovat téměř ¼ brněnských 
gymnazistů a byl jedním ze sedmi brněnských ústavů, do konce 30. let však tento podíl 
klesl až na 12,5% a vedle něj existovalo dalších dvanáct gymnázií různých typů i vyučo-
vacího jazyka.

Tab. 1: první české gymnázium v brně mezi moravskými a brněnskými gymnaziálními ústavy28

moravská gymnázia 
všech typů a vyučova-

cího jazyka
brněnská gymnázia všech typů a jazyka první české gymnázium v brně

školy Studenti školy Studenti
Studenti

 z moravských z brněnských

1870/71 16 3 166 2 11,1%  816 25,8% 377 11,9% 46,2%

1880/81/82 20 5 857 3 13,0% 1 621 27,7% 701 12,0% 43,2%

1890/91 21 5 307 4 16,0% 1 294 24,4% 492 9,3% 38,0%

1900/01 30 7 900 4 13,3% 1 629 20,6% 596 7,5% 36,6%

1910/11 32 8 464 4 12,5% 1 604 19,0% 555 6,6% 34,6%

1920/21 50 12 196 7 14,0% 2 111 17,3% 522 4,3% 24,7%

1930/31 58 16 314 11 19,0% 3 773 23,1% 633 3,9% 16,8%

1936/37/38 67 31 121 13 19,4% 8 089 26,0% 1 011 3,3% 12,5%

27 SÁŇKA, Hugo: Dějiny českého gymnasia v Brně. In: Šedesát let, s. 16–40, zde s. 31. Podle Sáňky bylo v roce 
1915 odvedeno 95 žáků, o rok později 94, v roce 1917 80 žáků a v roce 1918 celkem 68.
28 Na základě DASSENBACHER, J.: Jahrbuch, s. 80–197; Oesterreichische Statistik, Band III, Heft 2, s. 36 
a 40; Oesterreichische Statistik, Band XXXV, Heft 4, s. 34, 38; Österreichische Statistik, Band LXX, Heft 3, 
s. 38, 42; Österreichische Statistik, Neue Folge, Band VIII, Heft 3, s. 52–57; Zprávy státního úřadu statistického 
Republiky československé : Střední školství v Československé republice na počátku školního roku 1920/21 2, 1921, 
9, s. 63–67; Zprávy státního úřadu Republiky československé : Vysoké a střední školy ve školním roce 1930/31 13, 
1932, 1–3, s. 14–17; Zprávy státního úřadu Republiky československé… 1936/37 19, 1938, 46–47, s. 350–353.
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Bydliště

Studenti gymnázia pocházeli často ze samotného Brna a z obcí, které se kolem Brna tvo-
řily a roku 1919 byly zákonem přičleněny do Velkého Brna. Z obcí nepřipojených k Vel-
kému Brnu, které byly ve vzdálenosti do 10 km od Brna, jsou nejvíce zastoupeny tyto: 
Bílovice, Bystrc, Chrlice, Líšeň, Střelice, Šlapanice a Velatice; z obcí ve vzdálenosti nad 
10km od Brna pak Blansko, Boskovice, Doubravník, Ivančice, Kunštát, Protivanov, Slav-
kov a Tišnov. Studentů z širšího okolí, kteří v naprosté většině převažovali v 70. a 80. le-
tech 19. století, postupně ubývalo. Tento proces se zřetelně projevil například mezi 
školními léty 1880/1881 a 1890/1891, v tomto desetiletí přitom na Moravě přibylo jediné 
gymnázium a reálky nebyly zakládány vůbec, takže úbytek nesouvisel se zahušťováním 
sítě středních škol, k tomu došlo až během 90. let; pokles byl pravděpodobně důsledkem 
rozdělení gymnázia, v roce 1885 se osamostatnila pobočka ve Starém Brně, která ab-
sorbovala studenty vně Brna, zatímco původní ústav začal být navštěvován stále častěji 
studenty ze samotného města a jeho blízkých předměstí.29 V celém vývoji je pak zarážející 
především údaj pro rok 1930/1931, kdy z 32,4 % na počátku 20. let vzrostlo zastoupení 
studentů z širšího okolí až na 40,3 % a následně došlo k poklesu na původní hodnotu ke 
konci 30. let (více k tomu viz níže). Celkově lze říci, že mírná absolutní většina studentů 
pocházela z obcí ve vzdálenosti nad 10 km od Brna, 42 % studentů ze samotného Brna 
a obcí přičleněných do Velkého Brna v roce 1919; z obcí vzdálených méně než 10 km od 
Brna, které se nestaly jeho součástí v roce 1919, pak jen 5,3 % studentů. 

Tab. 2: vzdálenost bydliště studentů od místa školy30

školní rok v místě školy31 Do 10 km Nad 10 km

1870/71 52 13,8% 7 1,9% 318 84,4%

1880/81 105 15,0% 23 3,3% 573 81,7%

1890/91 143 29,0% 28 5,7% 321 65,2%

1900/01 222 37,3%32 21 3,5% 353 59,2%

1910/11 269 48,5% 28 5,0% 258 46,5%

1920/21 327 62,6% 26 5,0% 169 32,4%

1930/31 350 55,3% 28 4,4% 255 40,3%

1937/38 588 58,2% 99 9,8% 324 32,1%

Celkem 2 056 42,1% 260 5,3% 2 571 52,6%

29 Úbytek počtu studentů bydlících více než 10 km od Brna nesouvisel s tím, že osamostatněná pobočka ve 
Starém Brně byla nižším ústavem. Rozložení bydlišť maturantů a primánů, tj. představitelů vyššího a nižšího 
gymnázia, bylo totiž prakticky totožné: pro maturanty a primány za celé sledované období platilo, že v místě 
školy bydlelo 40,3 % primánů a 42,1 % maturantů, do 10 km 5,3 % primánů a 4,8 % maturantů a nad 10 km 
bydlelo 54,4 % primánů a 53,1 % maturantů.
30 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
31 Bráno k roku 1919, tj. i s obcemi připojenými k Velkému Brnu.
32 Kolejka konstatuje pro přelom 19. a 20. století 30 % studentů z „Brna a příměstského okolí“; viz KOLEJKA, 
Josef: Brněnské gymnázium v letech 1884–1898. In: CHOCHOLÁČ, Bronislav (ed.): Nový Mars Moravicus 
aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, 
s. 393–400, zde s. 395.
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 Vyznání

Z hlediska vyznání studentů dominovalo římské katolictví, až do vzniku samostatné 
republiky nepokleslo zastoupení katolíků pod 95 %. Tato vysoká hodnota naprosto od-
povídala skladbě populace českých zemí podle vyznání v letech 1880–1910, kde tvořili 
římští katolíci kolem 95 % obyvatelstva.33 Ve srovnání se všemi gymnazisty Předlitavska 
byly však hodnoty pro Brno vyšší, což souviselo se skutečností, že některé části monarchie 
disponovaly vysokým poměrem evangelíků, pravoslavných, židů či jiných menších kon-
fesí. Největší zastoupení měli katoličtí studenti v Předlitavsku na počátku sledovaného 
období, konkrétně v roce 1873 (85,5 %).34 Postupně však jejich podíl klesal a ve školním 
roce 1910/1911 šlo již jen o 70%.35 Evangelické církve (helvetské a augsburské vyznání), 
reprezentované v populaci českých zemích v letech 1880–1910 cirka 3–4 %, dosahovaly 
podobných hodnot i na brněnském ústavu, výjimku představoval rok 1900/1901, kdy po-
čet evangelíků klesl na polovinu. Ve srovnání se zbytkem rakouských gymnázií bylo za-
stoupení evangelíků na brněnském ústavu vyšší, protože celkově evangelíci představovali 
kolem 2,5 %, pouze před první světovou válkou dosahoval jejich podíl téměř 3 %.36 Na 
brněnském gymnáziu se v době Rakousko-Uherska prakticky neobjevovali žádní studenti 
vyznávající judaismus, na všech předlitavských gymnáziích přitom tvořili pravidelně 
13–16% studentů.37 Kadlec konstatuje vysokou náboženskou homogenitu českých střed-
ních škol proti školám německým, což potvrzují i údaje z Brna.38

Po vzniku republiky došlo k poklesu zastoupení římskokatolické církve. Šlo o jev daný 
mírným zvýšením počtu židů, v souvislosti se změnou jejich orientace na české kulturní 
prostředí, ale hlavně posilováním dvou nových konfesí, českobratrské a československé 
husitské, a studentů bez vyznání.39 Zatímco zastoupení římskokatolického vyznání v české 
společnosti postupně klesalo až pod 80 % ve 30. letech, českobratrská církev dosáhla na 
počátku 30. let 2,7 % a církev československá 7,3 %. Na brněnském gymnáziu zaujímali 
katolíci, stejně jako příslušníci církve českobratrské, silnější postavení než v běžné popu-
laci. Méně zastoupena naopak zůstávala husitská církev.40 Od počátku 20. let se hlásilo 
přibližně 7 % obyvatel také k bezvěrectví, ve 30. letech šlo o téměř 8 %.41 Tuto část student-
stva tvořily postupně i osoby bez vyznání.42

33 Statistická příručka republiky československé, I. Praha 1926, s. 5 (Tab. I.10).
34 Oesterreichische Statistik, Band III, Heft 2, s. XV.
35 Österreichische Statistik, Neue Folge, Band VIII, Heft 3, s. 8*.
36 Oesterreichische Statistik, Band III, Heft 2, s. XV; Oesterreichische Statistik, Band XXXV, Heft 4, s. VII; 
Öster reichische Statistik, Band LXX, Heft 3, s. VII; Österreichische Statistik, Neue Folge, Band VIII, Heft 3, 
s. 8*.
37 Tamtéž.
38 KADLEC, P.: Střední školy, s. 161.
39 V době habsburské monarchie nebylo možno uvést, že je student bez víry.
40 Politický okres Brno zemské hlavní město měl dle sčítání lidu z roku 1930 76,4 % římských katolíků. 
Československá statistika sv. 98, řada VI, sešit 1: Sčítání lidu v republice československé ze dne 1. prosince 1930. 
Praha 1934.
41 SRB, Vladimír: 1000 let obyvatelstva českých zemí. Praha 2004, s. 161 (Tab. 9.3).
42 České obyvatelstvo a studentstvo se od katolictví odklánělo, potvrzují to i výzkumy pro česká gymnázia v Cho-
mutově (pokles katolictví až na 56,1 %, nahrazováno bylo především bezvěrectvím a novými českými církvemi), 
Vysokém Mýtě (pokles až na 43,6 % na konci 30. let, 20–25 % zastoupení československé církve husitské, mezi 
11–17 % také bez vyznání) a Domažlicích (pokles na 75 %), německé školy v chomutovském okrese, Lanškrouně 
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Tab. 3: Náboženské vyznání studentů (v %)43

vyznání/školní rok 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38 Celkem

římskokatolické 99,2 96,3 96,5 98,7 96,2 91,6 86,4 82,3 92,1

Evangelické 0,5 3,3 3,3 1,4 3,3 0,0 0,3 0,4 1,5

židovské 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 2,4 2,1 0,9

Československé evang. 
(církev českobratrská) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 2,8 3,2 1,4

Československé 
(církev husitská) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 4,1 1,4

Neuvedeno nebo jiné 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,2

bez vyznání 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,1 7,7 2,5

Celkový počet studentů 377 701 492 596 555 522 633 1 011 4 887

Národnostní složení

Kadlec ve své práci dokládá, že české střední školy se vyznačovaly mimořádně vysokou 
národnostní homogenitou, pouze zcela výjimečně se mateřská řeč studentů neshodovala 
s vyučovacím jazykem ústavů.44 Také na brněnském českém gymnáziu počet „nečeských 
studentů“, tj. konkrétně německých, činil za celé sledované období pouhých 19 jedinců! 
Příčiny jsou zřejmé, zatímco německé obyvatelstvo mělo přístup ke vzdělání zajištěn, 
převažující české obyvatelstvo si jej zajišťovalo teprve postupně a ani na konci monarchie 
ještě stavy škol neodpovídaly poměru obou etnik. Zdá se tedy logické, že české školy se 
od svých prvopočátků profilovaly jako „čistě české“ ústavy, zatímco na německých stále 
přetrvávala část českých studentů.45

V 70. a 80. letech 19. století ještě v katalozích scházela rubrika mateřská řeč. Pokud 
byl zápis národnosti proveden (ve školním roce 1870/1871 u necelé ¼ studentů, v roce 
1880/1881 neproveden), pak je v rubrice poznámka Slovan. Od 90. let 19. století již byla 
mateřská řeč standardní součástí katalogu. V sondě 1930/1931 se v katalozích kromě 
zápisu česká objevoval také československá (u 4,4 % studentů). Původní předpoklad, že 
tímto způsobem mohli být v duchu čechoslovakismu označováni slovenští studenti, se ne-
potvrdil, jelikož mnoho z těchto studentů pocházelo z Brna a okolí; zápis československá 
se tak pravděpodobně významově neodlišoval od zápisu česká a záleželo jen na zvyku 
zapisovatele. Na konci 30. let byl už poměr zápisů česká“ a „československá téměř 
vyrovnaný. 

a Stříbře si udržovaly vysoký poměr katolických studentů (všude přes 90 %); viz STEINBACHOVÁ, V.: Sociální 
původ, s. 149 (Tab. 9); MACKOVÁ, M.: Studentstvo, s. 40; MERTOVÁ, K.: Studenti, s. 98 (Tab. 43).
43 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
44 KADLEC, P.: Střední školy, s. 184–188.
45 Tamtéž, s. 392 (Tab. 35). Na německých školách na Moravě studovalo na počátku 80. let 19. století přibližně 
30 % českých studentů, ještě před první světovou válkou pak necelých 10 %; lze tedy konstatovat, že školy pře-
važujícího obyvatelstva bývaly zpravidla čistě národní, kdežto školy obyvatelstva menšinového navštěvovali 
i studenti etnika převažujícího; v chomutovském okrese, kde naprosto převažovalo německé obyvatelstvo, se 
ukazují jako národnostně čistě právě německé školy, naopak jediné české gymnázium v Chomutově mělo téměř 
6 % německých studentů; viz MERTOVÁ, K.: Studenti, s. 97 (Tab. 42).
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Tab. 4: Národnostní složení studentů (v %)46

mateřská řeč 1870/1 1880/1 1890/1 1900/1 1910/1 1920/1 1930/1 1937/8 Celkem

Slovan 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Česká 0,0 0,0 99,8 100,0 99,8 98,9 93,7 54,6 67,6

Československá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 44,2 9,7

Německá 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 0,8 0,4

Neuvedeno a jiná 75,6 100,0 0,2 0,0 0,2 0,6 0,8 0,4 20,5

Celkový počet studentů 377 701 492 596 555 522 633 1 011 4 887

Socioprofesní skladba živitelů studentů

Nejpočetněji zastoupenou socioprofesní skupinou za celé sledované období byli střední 
rolníci (v prameni se vyskytují v naprosté většině pod zápisem rolník, ojediněle sedlák).47 
Tyto osoby tvořily celou pětinu všech živitelů. Je přitom zřejmé, že střední rolníci náleželi 
ke starým středním vrstvám, které postupně ustupovaly do pozadí a jejichž zastoupení se 
postupně snižovalo.48 Totéž platí také o druhé nejvíce zastoupené socioprofesní skupině, 
a to o řemeslnících (v prameni pod názvy jednotlivých řemesel), kteří představovali 16,3 % 
všech živitelů. Zastoupení žádné další skupiny nepřesáhlo 10 %; 6,5 % představovaly děti 
učitelů obecných škol, 6,4 % děti nižších úředníků (v prameni jako nejrůznější státní, ko-
munální i soukromí úředníci, dále listovní, písař, oficiál, disponent atd.), 6,2 % děti dělníků 
(dělníci různých přívlastků, pomocníci, cestáři, dále odbornější profese jako typograf, sklář 
aj.), 5,4 % děti vyšších úředníků (ředitel/správce/přednosta podniků, inspektor, obchod-
vedoucí atd.) a 5,2 % děti obchodníků (především označení obchodník, dále např. kupec). 
Všechny tyto skupiny tvořily dohromady celkem dvě třetiny všech živitelů studujících na 
brněnském ústavu, v 19. století 70 %, ve školním roce 1880/1881 dokonce téměř 80 %, ve 
20. století pak kolem 60 %.

Tab. 5: Nejpočetněji zastoupené socioprofesní skupiny mezi studenty a vývoj jejich zastoupení (v %)49

Socioprofesní skupiny 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38 Celkem

Střední rolníci 29,7 38,3 26,5 25,4 16,2 10,9 14,7 9,4 20,4

řemeslníci 22,0 22,9 17,7 18,1 14,1 16,4 10,9 12,2 16,3

46 Na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
47 Petr Kadlec na základě výzkumů Milana Myšky, Jána Hučka, Otto Urbana a dvojice Machačová – Matějček 
uvádí, že střední rolníci disponovali povětšinou 10–20 ha (s nutným přihlédnutím k regionálním rozdílům), 
takový hospodář si již mohl dovolit udržovat potomka na studiích. Je přitom nutno počítat s tím, že v socioprofesní 
skupině se může objevovat také blíže neurčitelné množství majitelů větších i menších hospodářství; blíže 
k problematice KADLEC, P.: Střední školy, s. 364–368.
48 Zemědělská populace, mezi niž střední rolnictvo zřejmě náleží, v rámci obyvatelstva českých zemí dlouho 
převažovala. Jiří Kořalka uvádí, že v roce 1900 bylo na práci v zemědělství závislých 43,1 % česky mluvících oby-
vatel v Předlitavsku; podle Otto Urbana pak na počátku 20. století působily v zemědělství dvě třetiny ekonomicky 
aktivního obyvatelstva; viz KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815–1914 : Sociálně his-
torické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha 1996, s. 114–117; 
URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost : K otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha 2003, 
s. 56.
49 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.



79ČLÁNKY A STUDIE MARTIN vAŠíČEK STUDENTI pRvNíHO ČESKéHO GYmNÁzIA v bRNě v LETECH 1870–1938

Socioprofesní skupiny 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38 Celkem

Učitelé 11,1 6,0 9,0 10,7 9,2 3,6 3,0 3,4 6,5

Nižší úředníci 2,4 4,0 3,9 4,2 5,2 10,0 6,5 11,1 6,4

Dělníci 1,9 3,0 4,1 5,9 9,7 6,7 7,7 8,2 6,2

vyšší úředníci 2,4 0,7 4,3 3,5 5,6 6,9 8,4 8,7 5,4

Obchodníci 4,5 5,1 5,1 4,7 4,3 5,9 5,5 5,6 5,2

Celkem 74,0 80,0 70,4 72,6 64,3 60,5 56,7 58,5 66,3 

Celkový počet studentů 377 701 492 596 555 522 633 1 011 4 887

Živitelé z řad středních rolníků měli největší zastoupení ve školním roce 1880/1881, 
v 80. letech nastal prudký pokles o 12 %, který mohl být spojen s poklesem počtu studentů 
pocházejících ze vzdálenosti více než 10 km od Brna (v důsledku oddělení pobočky ve 
Starém Brně). Na konci století představovali rolníci přibližně ¼ živitelů, následoval další 
pokles až na 9,4 % na konci 30. let 20. století; jediným vybočením z nastoleného trendu 
byl rok 1930/1931, kdy se zastoupení zvýšilo z 10,9 na 14,7 %. Podobné výjimky si bylo 
možno všimnout i u studentů ze vzdálenosti nad 10 km od Brna, domnívám se proto, že 
oba projevy mohou mít stejné příčiny, a to hospodářskou krizi, respektive nástup studentů 
z válečných ročníků; zatímco potomky řemeslníků a nižších úředníků (výrazně postiženo 
bylo i střední úřednictvo) tyto faktory ovlivnily negativně, pro děti rolníků se školy na čas 
znovu více otevřely.50

Klesající zastoupení sledujeme u řemeslnictva. Řemeslnictvo bylo nejpočetnější socio-
profesní skupinou v rámci dolní sociální vrstvy. Celkově představovalo 46,4 % všech živi-
telů z této společenské vrstvy, na počátku 70. let 19. století mírně přes 70 % a ještě těsně 
před první světovou válkou téměř 50 % dolní vrstvy. Teprve v průběhu 20. let 20. století 
došlo k poklesu na necelou ⅓ osob původem z dolní vrstvy. Podobným vývojem prochá-
zelo řemeslnictvo i na dalších českých školách, na německých však podíl řemeslnictva 
v dolní vrstvě nepřekračoval 40 % ani v 70. a 80. letech 19. století, před první světovou 
válkou se pohyboval kolem 25 %.51 Výrazný byl také pokles u živitelů z řad učitelů, nej-
prve prudce v 70. letech a poté v letech druhé dekády 20. století, za první republiky se 
jejich zastoupení pohybovalo mezi 3 a 4%. Velmi stabilní se ukazuje naopak zastoupení 

50 Pro srovnání, na českém státním reálném gymnáziu v Domažlicích přestavovaly děti rolníků ve školním roce 
1922/1923 10,8 % studentů, v roce 1937/1938 pak 8,4 %; německé reálné gymnázium mělo v roce 1922/1923 
zastoupení rolníků 26,5 %, na konci 30. let pak 26,2 %. České gymnázium ve Vysokém Mýtě mělo v roce 
1922/1923 zastoupení rolnictva ve výši 12 %, v roce 1937/1938 jen 4,3 %, německé gymnázium v Lanškrouně 
pak 17,9 % a 16,4 %. Státní československé reálné gymnázium v Chomutově mělo 6,5 % zastoupení rolnictva 
pro celou dobu první republiky (jde o I. ročník), německé státní gymnázium v Chomutově 4,2 %, německé reálné 
gymnázium v Chomutově 3,6 % a německé reálné gymnázium v Kadani 8,3 % (u všech německých ústavů jde 
o VIII. ročníky). STEINBACHOVÁ, V.: Sociální původ, s. 147 (Tab. 7); MACKOVÁ, M.: Studentstvo, s. 33–34, 
38–39; MERTOVÁ, K.: Studenti, s. 99 (Tab. 45).
51 KADLEC, P.: Střední školy, s. XCIII (Tab. 140). Pro český ústav v Domažlicích je udáváno zastoupení dětí 
řemeslníků (v rámci všech studentů školy, nikoliv jen podíl na dolní vrstvě!) pro rok 1922/1923 30,5 %, pro 
rok 1937/1938 22,6 %, pro německý ústav ve Stříbře 19,5 % a 22,5 %, pro české gymnázium ve Vysokém Mýtě 
17,2 % a 6,6 %, pro německé gymnázium v Lanškrouně 12,6 % a 16,8 %; zastoupení řemeslníků na českoslo-
venském reálném gymnáziu v Chomutově bylo za první republiky pod 1 % (jde o I. ročník). Německé klasické 
gymnázium v Chomutově mělo 6,7 % zastoupení řemeslnictva, německé reálné gymnázium v Chomutově 10 % 
a obdobný ústav v Kadani 9,9 %; viz STEINBACHOVÁ, V.: Sociální původ, s. 147 (Tab. 7); MACKOVÁ, M.: 
Studentstvo, s. 33–34, 38–39; MERTOVÁ, K.: Studenti, s. 99 (Tab. 45).
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živitelů z řad obchodníků. Stále více se v průběhu doby prosazovali potomci dělníků 
a úředníků, což souviselo s posilováním nových profesí v běžné populaci. Dělnictvo bylo 
v Brně ve školním roce 1910/1911 zastoupeno téměř 10 %, mimo Moravskou Ostravu tak 
patřilo k ústavům s největším podílem dělnictva. Předčilo dokonce i Přerov, kde tradičně 
studovaly děti dělníků spojených s dráhou.52

Na základě pramenů lze rekonstruovat také zastoupení inteligence, vzdělaných vrstev, 
mezi živiteli studentů. Vyšší vzdělání přitom sloužilo jako primární zdroj inteligence, re-
konstrukcí jejich podílu tak sledujeme míru seberekrutace inteligence, míru exkluzivity 
vzdělání, tj. otevřenosti/uzavřenosti škol. K inteligenci jsou řazeny následující sociopro-
fesní skupiny: advokáti, lékaři, inženýři, všechny vrstvy úřednictva, učitelé obecných 
škol, profesoři středních a vysokých škol a akademici, lékárníci, zvěrolékaři, duchovní, 
redaktoři. Za celé sledované období byly vzdělané vrstvy zastoupeny 29,8 % všech živitelů 
studentů brněnského gymnázia.53 Nejnižší zastoupení měla inteligence na počátku 80. let 
19. století, a sice 13,5 %. Jedná se však o výjimku, protože jinak se podíl inteligence po-
hyboval okolo čtvrtiny až třetiny všech živitelů; nejvyšších hodnot pak dosáhlo zastou-
pení inteligence v roce 1920/1921 (37,9 %). V porovnání s dalšími českými gymnázii 
byla inteligence na prvním českém gymnáziu v Brně reprezentována výrazně více a svými 
hodnotami se blížila spíše německým středním školám.54 Nárůst zastoupení inteligence 
souvisel s rostoucím počtem studentů ze samotného města, protože inteligence byla spo-
jena spíše s městským než venkovským prostředím.

Tab. 6: Socioprofesní skupiny a profese patřící do inteligence (v %)55

Socioprofesní skupina 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38 Celkem

Advokáti 0,5 0,6 1,6 1,5 1,1 1,7 1,9 1,8 1,4

Lékaři 2,1 0,6 1,4 1,3 2,5 2,2 1,6 1,7 1,6

Inženýři 0,5 0,2 0,0 0,3 0,7 0,8 2,2 1,6 0,9

Nižší úředníci 2,4 4,0 3,9 4,2 5,2 10,0 6,5 11,1 6,4

Střední úředníci 1,3 0,4 1,8 1,0 2,0 3,1 1,4 1,7 1,6

vyšší úředníci 2,4 0,7 4,3 3,5 5,6 6,9 8,4 8,7 5,4

vysocí úředníci 0,0 0,0 1,2 2,5 3,1 4,6 5,8 2,6 2,6

veškeré úřednictvo 6,1 5,1 11,2 11,2  15,9  24,5  22,1  24,1  15,9  

52 KADLEC, P.: Střední školy, s. XCIV (Tab. 141). Nízké zastoupení potomků dělnictva vykazovaly 
neindustrializované regiony kolem Domažlic a Stříbra, pro školní roky 1922/1923 a 1937/1938 disponovaly 
Domažlice 0,3 % a 5,7 %, Stříbro 1,1 % a 4,8 %; pro stejné roky bylo Vysoké Mýto reprezentováno 2,8 % a 1,5 % 
živitelů z řad dělníků, Lanškroun 11,1 % a 5,4 %. STEINBACHOVÁ, V.: Sociální původ, s. 147 (Tab. 7); MAC-
KOVÁ, M.: Studentstvo, s. 33–34, 38–39.
53 Andrea Pokludová udává míru seberekrutace inteligence 32 %, což data z Brna v podstatě potvrzují. Vzhledem 
k tomu, že zastoupení inteligence ve společnosti představovalo jen několik jednotek procent, byla tato skupina 
obyvatel na ústavu zastoupena velmi výrazně. To potvrzuje i Kadlec pro střední školy obecně. POKLUDOVÁ, 
Andrea: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. Opava 2008, s. 268; KADLEC, P.: Střední 
školy, s. 228.
54 Srov. KADLEC, P.: Střední školy, s. XCV (Tab. 143).
55 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
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Socioprofesní skupina 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38 Celkem

veškeré úřednictvo v rámci 
inteligence 26,1 37,9 42,3 37,9 47,9 64,7 62,9 66,2 53,3

Učitelé 11,1 6,0 9,0 10,7 9,2 3,6 3,0 3,4 6,5

Sš pedagogové 1,1 0,4 2,0 3,0 1,4 2,7 3,0 1,8 1,9

Lékárníci 0,3 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,2 0,3

zvěrolékaři 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0

Duchovní 1,1 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,0 0,2 0,1

Redaktoři 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 0,8 0,3 0,0 0,3

vš profesoři a akademici 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,5 1,7 0,5

Celkem 23,3 13,5 26,4 29,6 33,2 37,9 35,2 36,3 29,8

Studenti z rodin inteligence 88 92 130 177 184 198 223 367 1 459

Studenti celkem 377 701 492 596 555 522 633 1 011 4 887

Nejvýznamnější skupinu v rámci inteligence představovalo úřednictvo všech úrovní; 
celkově šlo 15,9 % všech živitelů a přes polovinu živitelů z řad inteligence. V rámci čes-
kých škol mělo Brno v 19. století mimořádně vysoké zastoupení úřednictva, ale po pře-
lomu století se tento náskok postupně snižoval a v letech před válkou již brněnský ústav 
nijak nevybočoval. Po vzniku republiky představovali potomci úředníků 60–66% všech 
studentů pocházejících z inteligence.

Za připomínku stojí často nerovnoměrný vývoj zastoupení některých socioprofesních 
skupin a konkrétních profesí v rámci inteligence, např. středoškolských pedagogů, lékár-
níků, redaktorů, duchovních a jiných. Počet zástupců těchto skupin se pohyboval v řádu 
jednotek (kromě středoškolských profesorů, ale ani zde počet nikdy nepřesáhl 19 stu-
dentů), a proto z něj nelze vyvozovat závěry.

Při porovnání zastoupení potomků z řad inteligence mezi primány a maturanty se uka-
zuje, že žádný zásadní rozdíl ve složení školních tříd neexistoval. Vyvrácen je tak před-
poklad, že maturitní třídy by měly mít z principu exkluzivnější charakter; vždyť dlouhé 
studium předpokládalo velké finanční zatížení a značné nároky na studenta, třídy během 
studia opouštělo velké množství studentů a k maturitě se dostala jen část z těch, kteří na-
stoupili do primy. Zdá se však, že studenti z rodin inteligence neměli při studiu zásadní 
výhodu proti ostatním a jejich zastoupení s rostoucím počtem vystudovaných ročníků ne-
rostlo a pohybovalo se mírně nad ¼ všech studentů.56

56 Francouzský sociolog Pierre Bourdieu se svojí teorií ekonomického, kulturního a sociálního kapitálu předpo-
kládal, že děti z horních a vyšších středních vrstev mají lepší předpoklady pro úspěch ve vzdělávacím procesu než 
děti z ostatních vrstev společnosti. Tuto teorii potvrzuje velmi vysoké zastoupení inteligence mezi gymnazisty, 
ale fakt, že mezi primány a maturanty je poměr inteligence totožný, je v rozporu. K Bourdieuově teorii např. 
BOURDIEU, Pierre: The Forms of Capital. In: RICHARDSON, John (ed.): Handbook of Theory and Reasearch 
for the Sociology of Education. New York – London 1986, s. 241–258; NASH, Roy: Bourdieu on Education and 
Social and Cultural Reproduction. British Journal of Sociology of Education 11, 1990, 4, s. 431–447.
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Tab. 7: Socioprofesní skupiny a profese patřící do inteligence – srovnání primánů a maturantů57

Socioprofesní skupiny primáni maturanti Socioprofesní skupiny primáni maturanti

Advokáti 1,2 1,0 Středoškolští pedagogové 0,8 2,9

Lékaři 1,4 0,0 Lékárníci 0,4 0,3

Inženýři 0,5 0,6 zvěrolékaři 0,1 0,0

Nižší úředníci 5,2 4,8 Duchovní 0,7 0,0

Střední úředníci 2,4 1,3 Redaktoři 0,5 0,3

vyšší úředníci 4,6 5,1 vš profesoři a akademici 0,3 1,3

vysocí úředníci 1,7 3,9 Celkem 26,2 27,6

Učitelé 6,5 6,1 Celkový počet studentů 765 311

Skladba studentů dle stratifikačních modelů

Pro další sledování sociálního původu středoškolských studentů je využito následujících 
schémat: 1) trichotomní schéma s rozlišením nižší a vyšší střední vrstvy (dolní vrstva, 
nižší střední vrstva, vyšší střední vrstva, horní vrstva); 2) trichotomní schéma s rozlišením 
staré a nové střední vrstvy (dolní vrstva, stará střední vrstva, nová střední vrstva, horní 
vrstva).58 Jednotlivé sociální vrstvy jsou tvořeny těmito socioprofesními skupinami:

1) Dolní vrstva

- dělníci, řemeslníci, drobní obchodníci, drobní zemědělci, nižší zřízenci a zaměstnanci, 
nižší úředníci;
2) střeDní vrstvy

a) nižší střední
•  obchodníci, rolníci, učitelé, střední úředníci, zřízenci a zaměstnanci,
b) vyšší střední
•  středoškolští pedagogové, lékaři, advokáti a vyšší úředníci,
A) stará střední
•  obchodníci, rolníci, řemeslničtí mistři, drobní podnikatelé,
B) nová střední
•   střední a vyšší úředníci, zaměstnanci a zřízenci, učitelé a středoškolští pedagogové, 

lékaři, advokáti;
3) Horní vrstva

•  továrníci, vysocí úředníci, vysokoškolští profesoři, velkopodnikatelé;
4) ostatní

•  nezařaditelní (měšťané, ve výslužbě, výměnkáři, invalidé, vdovy aj.).59

Za celé sledované období představovali studenti z dolní sociální vrstvy 36 % všech 
studentů, osoby původem ze střední nižší vrstvy 44 %, střední vyšší 13 %, z horní 4 % 
a ostatní 3 %. Ukazuje se tak velká otevřenost školy vůči společensky níže postaveným stu-

57 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74. Bez studentů z roku 1937/1938; 
primáni z roku 1930/1931 jsou maturanty školního roku 1937/1938, aby nedošlo ke zdvojení dat, byl rok 
1937/1938 v tomto srovnání vynechán.
58 Srov. KADLEC, P.: Střední školy, s. 354.
59 Tamtéž, s. 361–362.
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dentům. V 70. letech 19. století tvořily dolní a střední nižší vrstvy dohromady téměř 90 % 
studentů, ve školním roce 1880/1881 pak 95 %. Tato hodnota přitom koreluje s poklesem 
zastoupení inteligence mezi studenty na minimum, tedy na 13,5 %, s maximálním zastou-
pením rolnictva (38,3 %) a řemeslnictva (22,9 %) a s 81% zastoupením studentů bydlících 
ve vzdálenosti více než 10 km od Brna. Z celkového pohledu dosahovala dolní vrstva do 
roku 1918 okolo 30–35% zastoupení. V průběhu první republiky se tento poměr zvýšil až 
na 40 % s výjimkou počátku 30. let.60 Střední nižší vrstva postupně slábla a z původních 
téměř 60 % klesla až na polovinu na konci 30. let; u střední vyšší vrstvy lze naopak pozo-
rovat postupný nárůst z 8 na 18,1 %; přitom se ukazuje velký propad v roce 1880/1881 
a následný rychlý růst v 80. letech. Studenti původem z horní vrstvy byli zastoupeni jen 
málo, až po přelomu 19. a 20. století se jejich zastoupení začalo zvyšovat k necelým 6 %. 
Největší část osazenstva školy tvořili ve školním roce 1930/1931, pravděpodobně v dů-
sledku hospodářské krize, kdy se vzdělání stalo na určitou dobu exkluzivnější.

Tab. 8: zastoupení jednotlivých vrstev společnosti s rozlišením střední nižší a střední vyšší vrstvy (v %)61

Sociální vrstva 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38

Dolní 30,8 34,5 29,7 33,1 34,8 39,8 34,1 40,3

Nižší střední 58,6 59,3 53,9 50,8 44,3 35,1 34,0 31,2

vyšší střední 8,0 3,4 11,4 11,1 12,8 17,3 19,9 18,1

Horní 1,1 0,4 1,7 3,2 4,0 5,7 8,4 5,7

Ostatní 1,6 2,3 3,4 1,9 4,1 2,1 3,6 4,8

Celkový počet studentů 377 701 492 596 555 522 633 1 011

Při porovnání maturantů a primánů lze pozorovat větší rozdíly u dolní sociální vrstvy, 
která byla u primánů zastoupena 36,8 %, u maturantů jen 30,2 %, a u horní vrstvy, kde 
naopak maturanti disponovali téměř 7 %, zatímco primáni pouze 2,6 %. Zastoupení 
středních vrstev bylo prakticky identické. Oproti porovnávání zastoupení inteligence je 
zde určitý posun. Lze se tedy domnívat, že ačkoliv zastoupení inteligence mezi primány 
a maturanty bylo totožné, vnitřní struktura inteligence se posunovala mírně k horní vrstvě 
(Tab. 7).

Tab. 9:  zastoupení jednotlivých vrstev společnosti s rozlišením střední nižší a střední vyšší vrstvy –  
srovnání primánů a maturantů62

Sociální vrstva primáni maturanti Sociální vrstva primáni maturanti

Dolní 36,7 30,2 Horní 2,6 6,8

Nižší střední 48,1 48,2 Ostatní 2,2 2,9

vyšší střední 10,3 11,9 počet studentů 765 311

60 Kadlec udává 25–33 % s výjimkou Opavy, Moravské Ostravy a Hranic, kde v důsledku specifické struktury 
obyvatel zastoupení dělnických dětí na středních školách vykazovalo až 45–50 %. Kadlec dále identifikuje 
i příčiny relativně nízkého zapojení dolní vrstvy do procesu vyššího vzdělávání. KADLEC, P.: Střední školy, 
s. 216–220.
61 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
62 Tamtéž. Bez studentů z roku 1937/1938; primáni z roku 1930/1931 jsou maturanty školního roku 1937/1938, 
aby nedošlo ke zdvojení dat, byl rok 1937/1938 v tomto srovnání vynechán.
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Zastoupení nižší a vyšší vrstvy studentů pocházejících ze středních vrstev prošlo 
vývojem, který potvrzuje tezi Petra Kadlece, že na českých školách jasně dominovala 
především nižší střední vrstva, zatímco na německých bylo zastoupení vyšší střední vrstvy 
výraznější.63 Brněnské gymnázium přitom mezi českými školami dosahovalo vyšších hod-
not zastoupení vyšší střední vrstvy;64 za první republiky se pak podíl vyšší vrstvy pohybo-
val kolem ⅓ studentů ze všech osob původem ze středních vrstev společnosti.

Tab. 10:  podíl osob z nižší a vyšší střední vrstvy  
na celkové skladbě studentů původem ze středních vrstev (v %)65

Sociální vrstva 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38

Nižší střední 88,1 94,5 82,5 82,1 77,6 67,0 63,1 63,2

vyšší střední 11,9 5,5 17,5 17,9 22,4 33,0 36,9 36,8

Při sledování schématu s rozlišením staré a nové střední vrstvy lze za celé sledované 
období konstatovat 33 % pro starou střední vrstvu a 25 % pro novou. Stará střední vrstva 
postupně ustupovala až na 21,2 % na konci 30. let. Přitom se opět potvrzuje „abnor-
malita“ roku 1880/1881, kdy osoby původem ze staré střední vrstvy představovaly více 
než polovinu všech studentů. Jako velmi stabilní se z hlediska staré vrstvy jeví období 
1910/1911–1930/1931, kdy se změny pohybovaly pouze v rámci 2 %. Směr vývoje nové 
střední vrstvy není tak jednoznačný jako u staré. Je sice zřejmé, že v průběhu let dochá-
zelo k nárůstu, ale ten činil jen něco málo přes 6 %. Nejvyšší hodnoty dosáhla nová vrstva 
ve školním roce 1910/1911, nejnižší, už nikoliv překvapivě, v roce 1880/1881. Přelom 
v poměru zastoupení staré a nové střední vrstvy nastal na počátku 20. století, ve školním 
roce 1910/1911 měla vrstva nová poprvé více studentů než vrstva stará. Pokles zastoupení 
staré střední vrstvy neznamenal, že byla přímo nahrazována novou střední vrstvou, spíše 
se zdá, že její místo bylo částečně nahrazováno všemi ostatními společenskými vrstvami.

Tab. 11:  zastoupení jednotlivých vrstev společnosti  
s rozlišením staré střední a nové střední vrstvy (v %)66

Sociální vrstva 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38

Dolní 30,8 34,5 29,7 33,1 34,8 39,8 34,1 40,3

Stará střední 44,6 50,6 40,5 36,2 26,0 24,9 25,9 21,2

Nová střední 22,0 12,1 24,8 25,7 30,1 27,3 28,0 28,1

Horní 1,1 0,4 1,7 3,2 4,0 5,7 8,4 5,7

Ostatní 1,6 2,3 3,4 1,9 4,1 2,1 3,6 4,8

Celkový počet studentů 377 701 492 596 555 522 633 1 011

63 KADLEC, P.: Střední školy, s. 203. Ještě před první světovou válkou bylo zastoupení nižší střední vrstvy na 
českých středních školách běžně nad 80 %; na německých ve stejné době nižší střední vrstva nepřesahovala 80 % 
a spíše se pohybovala mezi 46–66 %.
64 Srovnej tamtéž, s. XC (Tab. 134).
65 Na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
66 Tamtéž.
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Poměr staré a nové střední vrstvy činil na počátku sledovaného období 2:1, ve školním 
roce 1880/1881 dokonce 4:1. Postupně se však stavy vyrovnávaly a před první světovou 
válkou již dosáhla nová střední vrstva nadpoloviční většiny, kterou si udržela i po válce. 
Vývoj odpovídal trendu, kterým procházely i další české střední školy, německé školy měly 
vyšší zastoupení nových středních vrstev minimálně od konce 19. století.67

Tab. 12:  podíl osob ze staré a nové střední vrstvy  
na celkové skladbě studentů původem ze středních vrstev (v %)68

Sociální vrstva 1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38

Stará střední 66,9 80,7 62,0 58,5 46,1 47,6 48,1 43,0

Nová střední 33,1 19,3 38,0 41,5 54,0 52,4 51,9 57,0

Závěr

V průběhu téměř sedmdesáti let se sociální profil studentů brněnského gymnázia promě-
nil, v některých ohledech výrazněji, v jiných méně. Ačkoliv postupně stále více studentů 
pocházelo ze samotného města a z původního ústavu s velmi širokou spádovou oblastí 
se stala škola lokálního významu, z dlouhodobého hlediska představovali nadpoloviční 
většinu studenti s trvalým bydlištěm ve vzdálenosti více než 10 km od Brna. Mezi stu-
denty vysoce převažovali římští katolíci a i po vzniku republiky mělo katolictví na ústavu 
větší zastoupení než v moravské společnosti jako celku či v samotném Velkém Brně. Vedle 
římskokatolické církve se však část studentů začala hlásit také k novým českým církvím 
a k bezvěrectví. Šlo o trend potvrzený i na dalších českých školách, německých škol se 
však pravděpodobně netýkal. Až na několik málo výjimek studovali na brněnském ústavu 
pouze Češi. Národnostní homogenita škol přitom souvisela do velké míry s poměrem ma-
joritního a minoritního etnika v dané lokalitě, regionu a zemi. Ukazuje se, že majoritní 
obyvatelstvo zpravidla vstupovalo i do škol etnika minoritního.69

Z hlediska socioprofesního rozdělení převažovali mezi živiteli střední rolníci a řemeslníci, 
v podstatně menším množství také učitelé obecných škol, nižší a vyšší úředníci, dělníci 
(jejich zastoupení před první světovou válkou bylo na brněnském gymnáziu relativně vy-
soké) a obchodníci. Profese a socioprofesní skupiny patřící do inteligence představovaly 
necelých 30 %, což odpovídá výsledkům starších výzkumů. Největší skupinu v rámci inte-
ligence tvořili úředníci všech úrovní, kteří na počátku sledovaného období představovali 
⅓ inteligence, na konci pak již ⅔. Zastoupení inteligence mezi primány a maturanty se 
nelišilo.

Dolní vrstva postupně vzrostla z 30 % v době habsburské monarchie k 40 % v období 
republiky; horní vrstva se výrazněji prosazovala až od přelomu 19. a 20. století a přede-
vším pak po roce 1918. V průměru za celé sledované období činila 4 %. V rámci střední 
vrstvy lze pozorovat postupný úbytek nižší střední vrstvy, která byla pro česká gymnázia 
typická, a poměrně vysoké zastoupení vyšší střední vrstvy, jejíž hodnoty se přibližovaly 

67 KADLEC, P.: Střední školy, s. XCIII (Tab. 139).
68 Sestaveno na základě AMB, fond M51, inv. č. 4, 14, 27, 37, 47, 57, 67, 74.
69 S přihlédnutím ke konkrétním podmínkám jako jsou dopravní a školská infrastruktura apod.
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hodnotám německých ústavů. Ve sledovaném období ustupovala také stará střední vrstva 
z původních 45 % až na 21 %. Studentů původem z nové střední vrstvy však přibylo jen 
o 6 % na celkových 28 % v závěru 30. let 20. století. Stará střední vrstva tak byla v různé 
míře nahrazována všemi ostatními. 

Ve vývoji sociálního složení studentů lze vypozorovat jednu abnormalitu – školní rok 
1880/1881, tzn. počátek 80. let 19. století. Data z uvedeného roku stojí často v protikladu 
k vývojovým trendům na brněnském gymnáziu, k trendům, které většinou potvrzují zá-
věry předešlých výzkumů. V tomto roce představovaly dolní a střední nižší vrstvy dohro-
mady 95 % studentů, zastoupení inteligence kleslo na 13,5 %, přičemž v předcházejících 
deseti letech disponovalo téměř 25 % studentů, stejně jako o deset let později. Maximál-
ních hodnot dosáhlo naopak zastoupení rolnictva a řemeslnictva (38,3 % a 22,9 % mezi 
všemi studenty). Prozatím nelze tuto abnormalitu vysvětlit, výzkum Petra Kadlece nemá 
konstruovánu časovou sondu pro 80. léta 19. století, takže pro objasnění tohoto jevu není 
vhodný. Teprve výzkum situace na dalších školách ukáže, zda se jedná o brněnskou abnor-
malitu spojenou se specifikem lokality, nebo o obecnější projev daný např. hospodářskou 
krizí.

Zusammenfassung

Die Studentenschaft des ersten tschechischen Gymnasiums in Brünn 
Martin Vašíček

Die soziale Zusammensetzung der Studentenschaft des ersten tschechischen Gymnasiums in Mähren 
und ihre Entwicklung in den Jahren 1870–1938 bestätigt die bisherigen Forschungen zu demselben 
Thema. Die absolute Mehrheit der Studenten war tschechischer Nationalität, andere Nationalitäten 
sind dagegen nur selten vertreten. Es überwiegen die Katholiken, auch wenn nach der Entstehung der 
Tschechoslowakischen Republik ihre Vertretung zurückgetreten ist und manche Studenten bekannten 
sich nun zu der Tschechoslowakischen hussitischen Kirche oder zu den Böhmischen Brüdern, gegebe-
nenfalls gab es Studenten ohne Bekenntnis. Unter die am öftesten vertretenen sozio-berufsmäßigen 
Gruppen zählen auch die mittlere Bauern und Handwerker, die insgesamt beinahe 37 % aller Studen-
ten in der hier behandelten Zeit ausmachen. Aus weiteren sozio-berufsmäßigen Gruppen sind deut-
licher die Lehrer der Gemeindeschulen, niedrigere und höhere Beamtenschaft, die Arbeiter und die 
Kaufleute vertreten. Mit beinahe 30 % sind die Angehörigen der gebildeten Schichten vertreten, der 
sog. Intelligenz; im Bezug auf die niedrige Vertretung dieser Schichten in der ganzen Gesellschaft, 
deren Prozentsatz sich im sehr niedrigen Bereich bewegt, kommt es somit zu einer markanten Über-
vertretung der Intelligenz unter den Studenten. In den Bildungsschichten stellt die Beamtenschaft 
aller Ebenen die größte Gruppe dar. Die Vertretung von unteren Mittelschichten entspricht den an-
deren tschechischen Gymnasien, wobei der Anteil der oberen Mittelschicht vielmehr an die deutschen 
Anstalten erinnert. Während der hier behandelten Zeit schwindet allmählich die traditionelle Mit-
telschicht, die aber nur teilweise von der neuen ersetzt wird, vielmehr wächst die Vertretung der un-
teren und oberen Schichten. Deren Prozentsatz sich in der hier untersuchten Zeit beit 40 %, bzw. bei 
6 % bewegt.


