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koslovenského školství elektronickou 
výstavu „Rok 1968 a československé 
školství a knihovnictví“, brožuru a se-
minář. Pro přiblížení tohoto historic-
kého období využila jí důvěrně známý 
materiál z oblastí, které jsou jí blízké: 
školství, kultura a knihovnictví, a za-
sadila ho do stručného historického 
rámce. Nabízí dobové citace i sou-
dobá vyjádření k událostem r. 1968 
z moderní odborné literatury, unikátní 
dokumenty o zvláštních normalizač-
ních opatřeních a nařízeních k vyřazo-
vání tiskovin s protistátním obsahem 
a tzv. tiskovin se závadným politic-
ko-ideovým obsahem ve veřejných 
i odborných knihovnách se zdůvod-
něním jejich vyřazení v Bibliografic-
kém katalogu z roku 1972 apod. Zají- 
mavým doplněním daného tématu 
jsou kapitoly o činnosti Pedagogické 
knihovny v oněch inkriminovaných 

letech až po současnost a proměny 
nazírání na Velkou válku a vznik sa-
mostatného ČSR v učebnicích děje-
pisu z šedesátých a sedmdesátých let 
a po r. 1990.

Tímto specifickým zaměřením je ojedi-
nělým počinem mezi uskutečněnými 
příspěvky paměťových institucí k vý-
ročí událostí roku 1968, které se pře-
devším zaměřily až na srpen 1968. 

 
V Praze dne 21. 8. 2018

Rok 2018 je významným jubilejním 
rokem v připomínání tzv. „osmičko-
vých“ výročí z naší historie. Mezi nimi 
dominuje 100. výročí ukončení Velké 
války a vzniku samostatného česko-
slovenského státu a 50. výročí obsa-
zení Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy a násilného ukončení 
tzv. Pražského jara1. Druhé uvedené 
výročí se řadí v dějinách našeho ná-
roda a naší země k těm neblahým. Při-
pomíná události, které zasáhly do naší 
novodobé historie velice negativně 
a následující opatření s celospolečen-
ským dopadem, obecně shrnutá pod 
pojmem normalizace, uvrhly naši spo-
lečnost na dalších 40 let do časů hlu-
boko před rok 1968.

Pedagogická knihovna J. A. Komen-
ského připravila v rámci projektu Do-
pady událostí roku 1968 na oblast čes-

1 V návaznosti na citované zdroje je z důvodu 
zachování jednotnosti ponecháno v celé brožuře 
velké písmeno u výrazu „pražské jaro“.

Úvodem



3.1 Učebnice dějepisu 
z šedesátých 
a sedmdesátých let 
20. století
Srovnání interpretace dějin 
na tématu 1. světové války 
( jejích příčin, vývoje a výsledků) 
a vzniku samostatného 
československého státu

3.2 Učebnice dějepisu po roce 
1989 do současnosti
Další vývoj interpretace dějin 
na tématu 1. světové války 
a vzniku samostatného 
československého státu

1 Pražské jaro
Období politického uvolnění 
v Československu, liberalizace 
a reformy, sovětská intervence 
a její společensko-kulturní 
dopad

1.1 Pražské jaro – citace 
z dobových dokumentů

1.2 Události srpna 1968 
a zahájení normalizačního 
procesu

2 Dopady srpnových událostí 
na oblast československého 
školství a knihovnictví
Přiblížené prostřednictvím 
upravených osnov výuky 
společenskovědních předmětů, 
zakázaných učebnic a odborných 
publikací z fondu PK, výběrem 
tzv. literatury závadného politicko- 
-ideového a protistátního 
charakteru apod.

2.1 Dopady srpnových událostí 
a normalizace ve školství

2.2 Dopady srpnových událostí 
a normalizace v kultuře 
(obecně)

2.3 Dopady srpnových událostí 
a normalizace na oblast 
knihovnictví

4.1 Pedagogická knihovna 
J. A. Komenského, její fond 
a informace o speciálních 
sbírkách

4.2 Historie a postavení 
knihovny v šedesátých 
a sedmdesátých letech 
20. století a po roce 1989
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1	 Pražské	jaro

1.1	 Pražské	jaro	–	citace 
z	dobových	dokumentů

1.2	 Události	srpna	1968	a	zahájení	
normalizačního	procesu
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Úvodní kapitola je věnována výkladu základních 
politických aspektů pražského jara, intervence 
armád Varšavské smlouvy a následného procesu 
normalizace československé společnosti. K vykreslení 
dobové atmosféry jsou využity citace z dobových 
dokumentů, jež se nachází ve fondech NPMK.



Pražské	jaro
Období	politického	
uvolnění	v	Československu,	
liberalizace	a	reformy,	
sovětská	intervence	a	její	
společensko-kulturní 
dopad

které vedly na počátku roku 1968 k per-
sonálním změnám ve vedení KSČ. Po 
rozhodnutí o oddělení nejvyšší stát-
nické a stranické funkce byl 5. ledna 
1968 do funkce prvního tajemníka ÚV 
KSČ zvolen Alexander Dubček. Jeho 
nástup a následující reformní změny 
jak ve straně, tak i na nejvyšších pos-
tech ve státní správě, včetně abdikace 
Antonína Novotného na prezident-
ský úřad (22. března 1968) a volby no-
vého prezidenta, jímž se stal Ludvík 
Svoboda (30. března 1968), byly ote-
vřeně komentovány ve sdělovacích 
prostředcích (pozn.: Ústřední publi- 
kační správa, tehdejší cenzorský úřad, 
formálně ukončila svoji činnost až 

Termínem Pražské jaro je označováno 
období politického uvolnění v tehdejší 
Československé socialistické repub-
lice (ČSSR) časově vymezené prosin-
covým plenárním zasedáním Ústřed-
ního výboru KSČ (ÚV KSČ) v roce 1967 
a vojenskou intervencí vojsk Varšav-
ské smlouvy vedenou armádou So-
větského svazu (SSSR) v noci z 20. na 
21. srpna 1968. Přes svou krátkost byl 
dopad této historické etapy našich 
moderních dějin, odstartované led-
novým plenárním zasedáním ÚV KSČ 
a pojmenované také jako polednový 
vývoj nebo obrodný proces, na celou 
tehdejší společnost obrovský a měl 
mimořádný zahraniční ohlas. 

Neuspokojivá politická a hospodářská 
situace země, v jejímž čele stál první 
tajemník ÚV KSČ a prezident repub-
liky Antonín Novotný, kritizovaná již 
v červnu 1967 na 4. sjezdu českoslo-
venských spisovatelů1, předzname-
nala sled dalších událostí roku 1967, 
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v červnu 1968). Vedle ostré kritiky do-
savadních totalitních poměrů násle-
dovaly přísliby nových řešení, pro něž 
se ustálil nový termín „socialismus 
s lidskou tváří“. Návrh reforem, který 
byl zpracován v tzv. Akčním programu 
KSČ a schválen na dubnovém zasedání 
ÚV KSČ, se měl stát základem celkové 
obrody Československa. Jeho ekono-
mickou část zpracovávali renomovaní 
ekonomové včele s Otou Šikem, za-
tímco stranické vedení se soustředilo 
na rekonstrukci vlády, předsednictva 
parlamentu a stranického aparátu na 
všech jeho úrovních. Důležitou kapi-
tolou Akčního programu (IV. část) byl 
Rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury (po-

drobněji viz kapitola č. 2), zdůrazněna 
byla jejich autonomie v úzké souvis-
losti s odmítnutím cenzury: „(…) vě
decká diskuse, vědecká díla, časopisy 
apod. nemohou podléhat žádné cenzuře. 
(…) Odmítáme administrativní a byro
kratické způsoby uskutečňování kul
turní politiky, distancujeme se od nich 
a budeme jim čelit. Umělecká tvorba 
nesmí být podrobována cenzuře.“2

1 „Závěr IV. sjezdu spisovatelů v červnu 1967 byl 
v podstatě manifestem proti kulturnímu byrokra-
tismu, cenzuře, administrativnímu usměrňování 
diskusí, zamlčování v politice i ve veřejném životě. 
Je faktem, že v kritických vystoupeních na sjezdu 
spisovatelů převažovala socialistická kritika do-
savadního stalinistického, resp. poststalinistic-
kého modelu socialismu, který nedůvěřuje lidu 
a neumožňuje rozvoj a vzestup národa. Vystou-
pení spisovatelů vyjadřovalo mínění a myšlení 
převážné části společnosti a bylo především kri-
tikou režimu A. Novotného.“ (Tematická jednotka 
pro střední školy. Ostrava: ITEM, 1992, str. 7)
2 Akční program Komunistické strany Českoslo
venska přijatý na plenárním zasedání ÚV KSČ dne 
5. dubna 1968. [1. vyd.]. Praha: Svoboda, 1968, 
str. 50, 57.

Zleva: Antonín Novotný, 
Alexander Dubček
a Ludvík Svoboda 
(EMMERT, František.
Rok 1968 v Československu. 
Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 
2007. Sign.: III 36380)

  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ



Následné celospolečenské uvolnění, 
podpořené zrušením cenzury, a zájem 
veřejnosti o dění ve státě byly naprosto 
mimořádné, spontánní a ve svých 
veřejných projevech nesly všechny 
známky celonárodní euforie. Vzni-
kaly nekomunistické společenské or-
ganizace, např. Klub kritického myš-
lení, Klub angažovaných nestraníků 
(KAN) nebo K 231 (organizace býva-
lých politických vězňů pronásledo-
vaných v 50.–60. letech 20. století), 
měnilo se vedení masových spole-
čenských organizací (ČSM, Svaz žen, 
socialistické a lidové strany), vědecké 
rady vysokých škol si volily své rek-
tory, byla obnovena činnost Skautu 
(v čs. verzi Junáku) apod.

„(…) Československá společnost jako 
celek zvedla hlavu, získala naději, která 
ji vlila do žil energii, a snila svůj sen 
o svobodě, na jejímž prahu se, jak byla 
přesvědčena, ocitla.“ 3

zemí před československo-sovět-
skou schůzkou vrcholných předsta-
vitelů v Čierné nad Tisou (Slovensko). 

Obě tyto akce vyvolaly vlnu celoná-
rodní solidarity a přispěly k podpisům 
milionů čs. občanů na podporu těchto 
prohlášení. Následující události již 
předznamenávaly blížící se dramatické 
vyvrcholení:

Výzva Dva tisíce slov, která měla obrov-
ský ohlas v tuzemsku i v zahraničí, při-
měla vedení strany ke kompromisním 
projevům upozorňujícím na nebez-
pečí extrémismu jak ze strany pravi-
cových sil, tak aktivizujících se kon-
zervativních sil v ČSSR i zemích tzv. 
socialistického tábora. Jednotlivá 
ústředí komunistických stran (polit-
byra) zemí Varšavské smlouvy na ni 
reagovaly ostrými protestními dopisy 
totožného obsahu upozorňujícími pře-
devším na podkopávání vedoucí úlohy 
strany a základů socialistického zří-

zení a hrozící reálné nebezpečí kon-
trarevoluce v ČSSR. Závěrečnou výzvu 
k uspořádání společné schůzky všech 
šesti komunistických stran předsed-
nictvo ÚV KSČ odmítlo a navrhlo sa-
mostatná bilaterální jednání. V reakci 
na to se samostatně (bez ČSSR) v polo-
vině července sešli ve Varšavě vedoucí 
představitelé pěti socialistických 
zemí (PLR, MLR, NDR, BLR) v čele 
se SSSR a dohodli se na společném 
otevřeném dopisu adresovaném ve-
dení KSČ, který navazoval na před-
chozí protestní dopisy, opakoval s ještě 
větším důrazem výhrady k poledno-
vému vývoji v Československu s tím, 
že dění u nás již není pouze naše věc, 
ale že se týká všech komunistických 
a dělnických stran. V ultimativních po-
žadavcích spočívajících v boji proti 
pravicovým silám, zákazu všech nově 
vzniklých iniciativ a spolků, obnovení 
cenzury, dodržování zásad marxismu-
-leninismu a demokratického centra-
lismu a boji s nepřáteli ve vlastních 

řadách se promítly hlavní principy 
předznamenávající budoucí norma-
lizační opatření, která se začala na-
plňovat po srpnu 1968. Odpověď ve-
dení KSČ odsouhlasená rozšířeným 
plénem ÚV KSČ a obsahující jasné od-
mítnutí návratu k nedemokratickým 
způsobům vlády před lednem 1968 
a vyjadřující jednoznačnou podporu 
nastoupené cesty byla již třetím vy- 
jádřením zamítavého postoje k po-
žadavkům Kremlu. Přesto po čtyř- 
denním jednání v Čierné nad Tisou 
(29. 7. – 1. 8. 1968) a následné krátké 
schůzce v Bratislavě (2. 8. 1968) vrchol-
ných představitelů ČSSR a SSSR refe-
rovaly obě strany o zklidnění situace 
a úspěchu společného jednání.

Největší ohlas ve společnosti vzbudily 
petiční akce umělců a předních teh-
dejších literátů:

■ prohlášení Dva tisíce slov otištěné 
dne 27. června 1968 přes nesouhlas 
stranického vedení v Literárních no-
vinách a denících Práce, Mladá fronta 
a Zemědělské noviny (autor: Ludvík 
Vaculík) podepsali významní zá-
stupci kulturního a společenského 
života. Vyzývalo k občanské anga-
žovanosti na podporu rozvíjejících 
se demokratických snah a varovalo 
před konzervativními (neostalinis-
tickými) silami ve straně a společ-
nosti, které by se mohly pokusit 
s podporou SSSR tento proces zvrátit.

■ Poselství občanů předsednictvu 
ÚV KSČ, které odvysílala českoslo-
venská televize a přečetli ve večer-
ních televizních novinách dne 26. čer- 
vence 1968 spisovatel Pavel Kohout 
a cestovatel Jiří Hanzelka, odsuzu-
jící nátlak ostatních socialistických 

3 ČORNEJ, Petr. Vstupní esej, str. 12. In ARO-
NOVÁ, Alice. Pražské jaro 1968: literatura – film – 
média: materiály z mezinárodní konference pořá-
dané Literární akademií za spolupráce s Městskou 
knihovnou Praha 20.–22. května 2008. Praha: Li-
terární akademie – Soukromá vysoká škola Jo-
sefa Škvoreckého, 2009.

  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Pražské jaro 7



  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Vlastní vojenský zásah vojsk SSSR, 
NDR, Polska, Maďarska a Bulhar- 
ska v noci z 20. na 21. srpna 1968 
byl na základě politického rozhodnutí 
Kremlu završením dlouho a pečlivě při- 
pravovaného plánu intervence do Čes-
koslovenska. Pod názvem operace Du- 
naj – vojenské obsazení Českosloven- 
ska představoval nejrozsáhlejší vojen- 
skou operaci v poválečných dějinách 
Evropy. Na základě rozkazu ministra 
národní obrany Martina Dzúra a prezi- 
denta republiky Ludvíka Svobody ne-
použít zbraně proti interventům, byl 
znemožněn odpor československé li-
dové armády, jednotek Veřejné bez-
pečnosti (rozuměj policie) i Lidových 
milicí. Krátce nato byla všechna stra-
tegická místa v zemi obsazena, včetně 
budovy ÚV KSČ. Její představitelé byly 
zatčeni a odvezeni do Moskvy. 

Přestože k prvořadým úkolům po vo-
jenské intervenci patřilo přerušit pří-
pravy a zabránit pořádání mimořád-

paci Československa a vyzvali k oka-
mžitému odchodu cizích vojsk. Zvolili 
nové předsednictvo a ústřední výbor 
a potvrdili ve funkcích reformní zá-
stupce strany a vlády odvezené do Mo-
skvy a na 23. srpna od 12.00 hodin vy-
zvali k hodinové generální stávce. 

Moskevská jednání (23.–26. 8. 1968)4 
a podepsání tzv. moskevského pro-
tokolu uzavírají kapitolu obrodného 
procesu u nás a nastává období tzv. 
normalizace. V jeho úvodní fázi, ně-
kdy analogicky k Pražskému jaru ozna-
čované jako Pražský podzim, došlo 
k postupnému prosazování řady kom-
promisů ve straně i ve vládě, většina 
reformistů zatím zůstala ve svých funk-
cích, ale byl anulován mimořádný 
vysočanský sjezd, vysloven souhlas 
s hlavními tezemi moskevského proto-
kolu, opětovně byla zavedena cenzura 
(13. 9. 1968), nově vzniklé iniciativy mu-
sely ukončit svou činnost a především 
byla podepsána dohoda o dočasném 
pobytu sovětských vojsk na území 
Československa5, nově nazývaná jako 
„bratrská internacionální pomoc“.

Celá země čelila největší vlně emi- 
grace od roku 1948. „V období po roce 
1968 opět odcházeli lidé z prostředí 
politiky, ať už zásadně protikomunis

ticky orientovaní, tak ti, kteří se anga
žovali v KSČ, ale v 60. letech se aktivně 
účastnili tzv. obrodného procesu a stáli 
nyní proti novému normalizačnímu 
režimu; odcházeli umělci, spisova-
telé, novináři, sportovci, odcházeli 
lidé profesně profilovaní, převažo-
vali ti s vyšším vzděláním. Z oblasti 
politiky to byli např. Jiří Pelikán, Zde
něk Hejzlar, Ivan Sviták, Přemysl Ja
nýr; z katolického prostředí Anastáz 
Opasek či Vladimír Neuwirth; z ob
lasti odborníků různých profesí např. 
Luděk Pachman, Karel Kaplan, Vilém 
Prečan, František Janouch; z umělců 
Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Ka
rel Kryl, Arnošt Lustig, Vojtěch Jasný, 

ného 14. sjezdu KSČ, nepodařilo se 
to a 22. srpna 1968 se uskutečnil plně 
v souladu se stanovami a za účasti le-
gitimně zvolených orgánů v závodní 
jídelně podniku ČKD Elektronika 
v Praze-Vysočanech (tzv. Vysočan-
ský sjezd). Delegáti odsoudili oku-

4 Za čs. stranu vedenou prezidentem L. Svobo-
dou a složenou z 3 skupin: oficiálně pozvaná de-
legace z 23. 8. 1968, unesených reformních před-
stavitelů a zástupců přizvaných na jednání dne 
25. 8. 1968.
5 Dohoda vypracovaná sovětskou stranou. Po-
depsaná 16. 10. 1968 v Praze v Černínském pa-
láci, sídle MZV.

Obrázek z dobového tisku.
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Ota Filip a další. Po Chartě 77 pak při
šla další vlna buď vynucených vystěho
vání, odchodů do exilu či znemožnění 
návratu – Ivan Medek, Zdeněk Mlynář, 
Jiří Lederer, Jiří Kolář, Jiří Gruša, Pa
vel Kohout, Vlasta Třešňák, Jaroslav 
Hutka, Pavel Landovský, Zbyněk Be
nýšek a mnoho dalších.“ 6

ních a pořádkových sil a Lidových mi-
licí byly v záloze připraveny speciální 
pohotovostní jednotky a v platnost 
vstoupil tzv. „pendrekový zákon“8.

Zářijové zasedání ÚV KSČ roku 1969 
znamenalo definitivní ukončení re-
formní politiky „socialismu s lidskou 
tváří“ formálně spočívající v odvolání 
A. Dubčeka a J. Smrkovského z před-
sednictva strany, vyloučení všech 
80 členů kooptovaných do ÚV na vyso-
čanském sjezdu a s výměnou stranic-
kých legitimací byla zahájena největší 
transformace KSČ od jejího vzniku, 
která bývá spíše označována za nej-
větší čistku v celé její historii9. Přední 

reformní komunisté a statisíce dalších 
řadových členů strany byly ze strany 
vyloučeni, ztratili své zaměstnání a po-
stavení ve společnosti. Proces norma-
lizace fungující na pozici  dominantní 
role neostalinistických straníků a pl-
nící brežněvovskou doktrínu omezené 
suverenity uvrhl Československo do 
časů hluboko před rok 1968.

 
 
Zahraniční vztahy mezi Východem 
a Západem sovětská okupace ČSSR 
výrazně nepoznamenala. Pokračoval 
nastoupený kurz uvolňování mezi-
národního napětí. Zásadní vliv měla 
na zhoršení vztahů uvnitř socialistic- 
kého bloku a především na meziná-
rodní komunistické hnutí (většina 
komunistických stran v demokratic-
kých zemích okupaci odsoudila a při-
hlásila se k programu Pražského jara), 
které se postupně přeorientovalo 
z prosovětského postoje na myšlenku 

nesovětského demokratického euro-
komunismu10. 

stalo formálně federací dvou formálně 
svrchovaných států. Je smutnou sku-
tečností, že to byl jediný z bodů Ak-
čního programu, který se naplnil. 

Začátek roku byl poznamenán mimo-
řádným tragickým činem studenta 
FF UK Jana Palacha uskutečněným 
na protest proti okupaci ČSSR. Jeho 
smrt na následky sebeupálení opě-
tovně zburcovala celou společnost 
a jeho pohřeb (25. 1. 1969) byl celo-
národním projevem protestu proti 
novým poměrům. Ve společnosti pře-
vládaly výrazné protisovětské (inci-
denty spojené se spontánními osla-
vami hokejového vítězství čs. týmu 
proti sovětskému hokejovému týmu) 
i protikomunistické nálady, které vy-
vrcholily k datu prvního výročí okupa- 
ce. Nové normalizační vedení včele 
s G. Husákem se na protesty dobře při-
pravilo a zároveň potřebovalo dokázat 
Moskvě, že má situaci u nás plně pod 
kontrolou. Kromě posílených armád-

6 http://manipulatori.cz/emigrace-z-ceskoslo-
venska-a-exil; KURILLOVÁ Hana: Emigrace z Čes-
koslovenska a exil. Projekt Moderní dějiny do škol. 
Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky.
7 Byl schválen plenárním zasedáním ÚV KSČ 
dne 11. prosince 1970. „Vyšel v masovém ná-
kladu jako příloha Rudého práva i jako samo-
statná brožura v r. 1971“. (viz Poučení z krizového 
vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ. 
1. vyd. Praha: SPN, 1972Úvodem, str. 3)
8 Zákonné opatření Předsednictva Federálního 
shromáždění č. 99/1969 Sb. z 22. 8. 1969 o někte-
rých přechodných opatřeních nutných k upevnění 
a ochraně veřejného pořádku, lidově nazývané 
obuškový zákon či pendrekový zákon. Udělovalo 
mimořádné pravomoci Sboru národní bezpeč-
nosti s deklarovaným cílem zajistit veřejný pořá-
dek a normalizaci poměrů v Československu. Po-
depsali jej prezident republiky Ludvík Svoboda, 
předseda Federálního shromáždění Alexander 
Dubček a předseda federální vlády Oldřich Čer-
ník. Platil do 31. prosince 1969.
9 Do října 1970 bylo prověřeno 1 508 326 členů 
KSČ, 67 147 bylo vyloučeno, 259 670 bylo člen-
ství zrušeno. Počet členů KSČ klesl o 28 %, na 
1 217 246. https://cs.wikipedia.org/wiki/Komu-
nistický_režim_v_Československu.
10 EMMERT František: Rok 1968 v Českosloven
sku. Vyšehrad, 2008, str. 58.

Jan Palach
(EMMERT, František.
Rok 1968 v Českoslo 
vensku. Vyd. 1. Praha: 
Vyšehrad, 2007. 
Sign.: III 36380)

Rok 1969 představuje přechodové ob-
dobí, v němž se s nástupem Gus táva 
Husáka a přijetím dokumentu Poučení 
z krizového vývoje ve straně a spo-
lečnosti po XIII. sjezdu KSČ7 zahájil 
tzv. proces konsolidace (na dubno-
vém plénu ÚV KSČ byl odvolán A. Dub-
ček a jeho vedení). Československo se 

Gustáv Husák
(EMMERT, František.
Rok 1968 v Českoslo 
vensku. Vyd. 1. Praha: 
Vyšehrad, 2007. 
Sign.: III 36380)
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Pražské	jaro	–	
citace	z	dobových	
dokumentů

Závěr IV. sjezdu spisovatelů 
v červnu 1967 byl v podstatě 

manifestem proti kulturnímu byro-
kratismu, cenzuře, administrativnímu 
usměrňování diskusí, zamlčování v po-
litice i ve veřejném životě. Je faktem, 
že v kritických vystoupeních na sjezdu 
spisovatelů převažovala socialistická 
kritika dosavadního stalinistického, 
resp. poststalinistického modelu so-
cialismu, který nedůvěřuje lidu a ne-
umožňuje rozvoj a vzestup národa. 
Vystoupení spisovatelů vyjadřovalo 
mínění a myšlení převážné části spo-
lečnosti a bylo především kritikou re-
žimu A. Novotného.

Tematická jednotka pro střední školy. Ostrava: 
ITEM, 1992, str. 7.

Poznámka: Protokol IV. sjezdu Svazu Českoslo 
venských spisovatelů byl na základě Směrnice 
ministerstva kultury ČSR čj. 9695/72 o zvláštních 
fondech tiskovin v knihovnách jednotné soustavy 
zařazen k tiskovinám s protistátním obsahem ozna
čeným „P“.

mování občanské společnosti. Ob 
novování starých tradičních spolků, 
snahy o oživení po únoru 1948 zlikvi
dovaných politických stran, zejména 
sociální demokracie, i zakládání no
vých organizací byly jejím nejvlastněj
ším výrazem.“ (ČORNEJ, Petr. Vstupní 
esej, str. 11. In ARONOVÁ, Alice. Praž
ské jaro 1968: literatura – film – média: 
materiály z mezinárodní konference 
pořádané Literární akademií za spo
lupráce s Městskou knihovnou Praha 
20.–22. května 2008. Praha: Literární 
akademie – Soukromá vysoká škola 
Josefa Škvoreckého, 2009.)

„Většinou se tvrdívá, že Pražské jaro za
čalo 5. ledna 1968 výměnou prvního 
tajemníka ÚV KSČ, tedy nástupem 
Alexandra Dubčeka. To je jistě pravda 
v politické rovině. Veřejnost však vý
znam změny plně docenila až na pře
lomu února a března, kdy i v souvis
losti s útěkem generála Jana Šejny byla 
omezena cenzura a hromadné sdělo
vací prostředky, jak se tehdy médiím 
říkalo, získaly relativně volné pole pů
sobnosti. Byly to nesporně tisk, tele
vize a rozhlas, které zásadně přispěly 
k urychlení i prohloubení demokrati
začního procesu a k opětovnému for 

Akční program, především 
s odstupem doby, představuje 

jednu z nejpozoruhodnějších perspek-
tivních a reformních koncepcí nejen 
československého, ale i mezinárod-
ního socialismu. I současná historická 
literatura jej prezentuje jako první 
komplexní projekt ekonomiky, poli-
tiky i společenských vztahů rozvinu-
tého socialismu, období třetí průmy-
slové revoluce.

Tematická jednotka pro střední školy. Ostrava: 
ITEM, 1992, str. 9.

Pražské jaro – citace z dobových dokumentů 10



  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Kromě otevírání problematic-
kých bodů minulosti byla dru-

hým hlavním tématem roku 1968 na 
FFUK její proměna jako vzdělávací in-
stituce. Připravoval se především vznik 
nových kateder a oborů, či přinejmen-
ším přejmenování těch stávajících. Za-
čátkem roku 1969 byla katedra vědec-
kého komunismu přejmenována na 
katedru politologie, aby tak byla i no-
vým názvem stvrzena její proměněná 
orientace. V prosinci 1968 byla zřízena 
katedra světové literatury a srovná-
vacích literatur, jejímž vedoucím se 
stal rehabilitovaný Václav Černý. Mezi 
drobnější, symbolickou změnu patřilo 
i přejmenování katedry ruské a sovět-
ské literatury na katedru východoslo-
vanských literatur..

JAREŠ, Jakub, Matěj SPURNÝ a Katka VOLNÁ. Ná
městí Krasnoarmějců 2: učitelé a studenti Filozofické 
fakulty UK v období normalizace. Praha: Univerzita 
Karlova, 2012. Str. 43. ISBN 978-80-7308-426-4.

Literární listy: týdeník Svazu čs. spisovatelů. 
Praha: Svaz čs. spisovatelů, 1968, roč. I., č. 18. 
ISSN 1803-0734.

Poznámka autorek:
Prohlášení Dva tisíce slov otištěné 
dne 27. června 1968 přes nesouhlas 
stranického vedení v Literárních no-
vinách a denících Práce, Mladá fronta 
a Zemědělské noviny (autor: Ludvík 
Vaculík) podepsali významní zástupci 
kulturního a společenského života. 
Vyzývalo k občanské angažovanosti 
na podporu rozvíjejících se demokra-
tických snah a varovalo před konzer-
vativními (neostalinistickými) silami 
ve straně a společnosti, které by se 
mohly pokusit s podporou SSSR tento 
proces zvrátit.
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Akční program Komunistické strany Československa 
přijatý na plenárním zasedání ÚV KSČ dne 5. dubna 
1968. Praha: Svoboda, 1968. 
Sign.: II 61258
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Události	srpna
1968	a	zahájení
normalizačního	
procesu

(…) Brežněv, Kosygin, vý-
chodoněmecký stranický šéf 

Walter Ulbricht i polský představitel 
Wladislaw Gomulka (…) spatřovali ne-
bezpečí zejména v působení nezávis-
lých médií a v generačním složení čes-
koslovenského obyvatelstva. Fakt, že 
jeho značná část dospívala v demokra-
tických poměrech Masarykovy repub-
liky, že přibližně 6 milionů lidí přímo či 
nepřímo postihly poúnorové represe, 
že se ve státě pohybovalo bezmála 
500 000 členů předválečných nekomu-
nistických politických stran, pokládali, 
stejně jako tradiční sepětí české kul-
tury s evropským Západem, za alarmu-
jící. I proto se obávali, že by přechod 
Československa na jiný model, blízký 
jugoslávskému či rakouskému, mohl 
být poměrně rychlý a že by znamenal 
vymanění ze sovětské sféry vlivu (…).

ČORNEJ, Petr. Vstupní esej, str. 12. In ARONOVÁ, 
Alice. Pražské jaro 1968: literatura – film – média: 
materiály z mezinárodní konference pořádané Li
terární akademií za spolupráce s Městskou knihov
nou Praha 20.–22. května 2008. Praha: Literární 
akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvo-
reckého, 2009.

Vlastní vojenský zásah vojsk SSSR, 
NDR, Polska, Maďarska a Bulharska 
v noci z 20. na 21. srpna 1968 byl na 
základě politického rozhodnutí Kre-
mlu završením dlouho a pečlivě při-
pravovaného plánu intervence do Čes-
koslovenska. Pod názvem operace 
Dunaj – vojenské obsazení Českoslo- 
venska představoval nejrozsáhlejší 
vojenskou operaci v poválečných dě-
jinách Evropy. Následné naplňování 
moskevského protokolu a vlastní 
proces normalizace fungující na po-
zici  dominantní role neostalinistic-
kých straníků a plnící brežněvovskou 
doktrínu omezené suverenity uvrhly 
Československo do časů hluboko před 
rok 1968.  

(…) Lidový nesouhlas s inter-
vencí narůstal hodinu od ho-

diny, bylo jasné, že československý 
lid spontánně odmítl vyhlašované lži 
a nepravdy, které měly „internacio-
nální pomoc“ ospravedlnit. V každém 
případě vojenský zásah zcela zničil 
československý experiment reform-
ního komunismu a samotná myšlenka 
socialismu jako progresívní a nosná 
idea se stala spornou.

Tematická jednotka pro střední školy. Ostrava: 
ITEM, 1992, str. 13.

(…) Českoslovenští představi-
telé v tomto dokumentu vyjá-

dřili své odhodlání dosáhnout norma-
lizace poměrů v naší zemi na základě 
marxismu-leninismu, obnovit vedoucí 
úlohu strany a autoritu státní moci děl-
nické třídy, vyřadit kontrarevoluční or-
ganizace z politického života a upevnit 
mezinárodní svazky ČSSR se Sovět-
ským svazem a dalšími socialistickými 
spojenci. (…) Na celkových pozitivních 
výsledcích moskevských jednání se z 
československé strany aktivně podíleli 
L. Svoboda, G. Husák, V. Biľak a další 
politici zaujímající jasné třídní inter-
nacionalistické pozice.

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 
po 13. sjezdu KSČ. 1. vyd. Praha: SPN, 1972, str. 71.

Termín normalizace pochází z Mos-
kevského protokolu, podepsaného 
27. srpna 1968. Dokument Poučení 
z krizového vývoje shrnuje obsah pro-
tokolu i podstatu normalizace takto:
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(…) Rudý kohout zatínal spáry 
do živého masa své oběti po-

zvolna, leč nezadržitelně. Dějiny se 
nezastavily, jen se zdálo, že vykole-
jily. Československá západní hranice 
zůstala otevřena, jak dnes víme, na 
Brežněvovo přání. Protivníci komuni-
smu, nespokojenci a „kontrarevolu-
cionáři“ dostali, aniž to tušili, přímo 
z Moskvy zelenou k odchodu. Po celý 
rok probíhala vlna emigrace, nejsil-
nější od února 1948, do obecného 
povědomí vstoupilo slovo normali-
zace, známé nejen ze smutně proslu-
lého moskevského protokolu, jehož 
principy československý parlament 
schválil už 18. října, kdy drtivou vět-
šinou odhlasoval Smlouvu o podmín-
kách a dočasném pobytu sovětských 
vojsk na území Československé so-
cialistické republiky. Vysokoškolští 
a v Praze i středoškolští studenti po 
tři dny (19.–21. listopadu) stávkovali 
na protest proti postupnému opouš-
tění polednové linie, Slováci se rado-

vali z dosažení federalizace. O niž šlo 
jejich předákům více než o demokra-
cii, a masmédia si ještě uchovávala 
relativně svobodný prostor (…).

ČORNEJ, Petr. Vstupní esej, str. 12. In ARONOVÁ, 
Alice. Pražské jaro 1968: literatura – film – média: 
materiály z mezinárodní konference pořádané Li
terární akademií za spolupráce s Městskou knihov
nou Praha 20.–22. května 2008. Praha: Literární 
akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvo-
reckého, 2009.

Ukázka z dobového tisku
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Ukázka z dobového tisku
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Ukázky z dobového tisku
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2	 Dopady	srpnových	událostí	na	oblast	
československého	školství	a	knihovnictví

2.1	 Dopady	srpnových	událostí	
a	normalizace	ve	školství

2.2	 Dopady	srpnových	událostí	
a	normalizace	v	kultuře	(obecně)

2.3	 Dopady	srpnových	událostí	
a	normalizace	na	oblast	knihovnictví

Dopady událostí roku 1968 a normalizace
na československé školství

  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Následující oddíl se zaměřuje na vylíčení změn, 
které postihly československé školství a knihovnictví 
během zkoumaného období pražského jara a následné 
normalizace. Pozornost je věnována také následkům, 
jež zanechala normalizace v oblasti kultury.
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Dopady 
srpnových 
událostí 
na	oblast	
československého	
školství	
a	knihovnictví

výchovného a vzdělávacího systému 
na všech jeho stupních, v předstihu ře
šit jeho kádrové a materiální zabezpe
čení tak, aby se postupně odstraňovaly 
nerovnoměrnosti vývoje školství v jed
notlivých oblastech státu.“2 V dalších 
bodech byl tento záměr rozveden na 
oblast polytechnického vzdělávání, 
střední a vysoké školy, přeškolování 
a doplňování všeobecného i odbor-
ného vzdělání dospělých s velkým dů-
razem na nutnost zvýšit společenské 
postavení a prestiž učitelů vzhledem 
k jejich významné roli při výchově 
a vzdělávání mladé generace.

V kapitole Humanistické poslání kul-
tury byl položen důraz, jak vyplývá 
již z jejího názvu, na humanizaci kul- 
tury, na její rovnoprávné postavení 
vedle politiky, ekonomiky nebo vzdě-
lávání a na autonomii celé kulturní 
sféry, včetně odstranění byrokratic-
kých překážek: „(…) Kultura a umění 
nejsou pouhou ozdobou hospodář

Pražské jaro a překotný sled událostí 
vymezených lednem až srpnem 1968 
se do samotných výukových plánů 
společenskovědních předmětů v da-
ném roce nestihly nepromítnout. Zá-
leželo spíše na iniciativě a osobním 
přístupu pedagogů, jak své žáky a stu-
denty informovali o probíhajícím po-
litickém dění a návrzích nových re-
forem fungování státu zpracovaných 
v tzv. Akčním programu KSČ. Jeho 
důležitou kapitolou byla IV. část Roz-
voj vědy, vzdělanosti a kultury, na 
které „(…) se podíleli vedle R. Richty 
a S. Provazníka skupiny pracovníků ze 
školství, ČSAV a Svazu spisovatelů“.1

V kontextu proklamací o rozvoji socia-
lismu nového typu byly v  šesti bodech 
IV. části Akčního programu v kapitole 

„Kvalita vzdělání – cíl našeho školství“ 
vytýčeny nejbližší úkoly zaměřené na 
zkvalitnění školství: „(…) návrh hypo
tézy dlouhodobého rozvoje školské sou
stavy, která umožní stabilizovat vývoj 

ského a politického života, ale životní 
nutností socialistického zřízení. Za 
ostáváli kultura, brzdí pokrok politiky 
a ekonomiky, demokracie a svobody, 
rozvoj člověka a lidských vztahů. Péče 
o kulturu, hmotnou i duchovní, není 
pouze starostí kulturní fronty, ale musí 
se stát záležitostí celé společnosti.“3 
Připomenuta byla rovněž nutnost za-
jistit rovnoprávné postavení národních 
kultur a potřeba pečovat o zprostřed-
kování kulturních hodnot podporová-
ním vzniku  nových organizační forem 
(tj. kulturních sdružení, spolků, regio-
nálních kulturních center apod.). Po-
dobně jako v části zaměřené na vědu 
a vzdělávání, i zde byla věnována 
pozornost její ekonomické stránce – 
tzv. ekonomice kultury, tedy „(…) no
vému hospodaření s prostředky na 
kulturu v celostátním měřítku (…)“.4

„V celém Akčním programu se proje
vovala vůle přistoupit k promýšlení 
a k realizaci nového, hluboce demo

kratického a československy specific
kého modelu společenských vztahů, 
který měl dokázat možné přednosti 
socialismu s nejširší lidovou spolu 
účastí. Měl rovněž pozitivně negovat 
přežitý a nestabilní, o násilí opřený sys
tém stalinismu.“5

Zcela odlišné hodnocení nejen Akčního 
programu, ale celého dění roku 1968 
v ČSSR poskytuje dokument Poučení 
z krizového vývoje ve straně a spo-
lečnosti po XIII. sjezdu KSČ schválený 
plenárním zasedáním ÚV KSČ 11. pro-
since 1970: 

1 Tematická jednotka pro střední školy. Ostrava: 
ITEM, 1992, str. 9.
2 Akční program KSČ přijatý na plenárním zase
dání ÚV KSČ dne 5. dubna 1968. Praha: naklada-
telství Svoboda, 1968, str. 52.
3 Tamtéž, str. 56.
4 Tamtéž, str. 59.
5 Tematická jednotka pro střední školy. Ostrava: 
ITEM, 1992, str. 10.
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Pojetí dokumentu zcela odpovídá 
neostalinistickému smýšlení přizpů- 
sobenému našim podmínkám. Nor- 
malizace poměrů v našich zemích mělo 
být dosaženo na základě bezvýhrad- 
ného příklonu k ideologii marxismu- 
-leninismu, obnovením vedoucí úlohy 
strany opírající se o dělnickou třídu 
a pracující a upevněním mezinárod- 
ních svazků ČSSR se Sovětským sva- 
zem a ostatními socialistickými ze- 
měmi: „(…) Akční program schválený 
dubnovým plénem už odrážel vystup
ňovanou rozvratnou činnost pravice 
ve straně. Obsahuje nemarxistické for
mulace o úloze strany a státu v socia 
listické společnosti, o tzv. partnerském 
pojetí Národní fronty, o řízení ekono
miky a kultury a další teze oportunis
tické a revizionistické povahy. Je doku 
mentem, který v teoretické, politické 
a organizační oblasti je značným kro
kem zpět v porovnání s obdobnými 
stranickými dokumenty programo
vého charakteru přijatými stranou 

spělého socialismu, při výchově socia 
listického člověka a utváření socialis
tického způsobu jeho života. (…) Sou
stavná péče strany o rozvoj kultury, její 
cílevědomý a důsledný přístup k řešení 
problémů, úkolů a perspektiv v této 
oblasti se rozhodující měrou odrazily 
v úspěších kulturního vývoje sedmde
sátých let a vytvořily příznivé klima, 
v němž kultura a umění mohou plnit 
své významné společenské poslání.“7

A jak byla normalizace konkrétně 
uplatňována ve školství, kultuře 
a knihovnách je předmětem ukázek 
a citací v dalších podkapitolách vý-
stavy č. 2.1–2.3.

v minulosti. Ústřední výbor proto po
važuje akční program za nesprávný 
a neplatný dokument, z něhož nelze 
vycházet v teoretické činnosti i prak
tické politice strany (…).“ 6 

K 10. výročí přijetí dokumentu Poučení 
z krizového vývoje ve straně a společ
nosti po XIII. sjezdu KSČ byl vývoj v ob-
lasti kultury za uplynulé období cha-
rakterizován v jednom z příspěvků 
ve Sborníku diskusních vystoupení 
z celoškolské konference VŠP ÚV KSČ 
takto: „(…) Jedním z nejvýraznějších 
rysů kulturní politiky KSČ v období se
dmdesátých let je její promyšlený kon
cepční charakter, vyjádřený v kulturně 
politické linii XIV. a XV. sjezdu jako ne
dílné součásti programu výstavby roz
vinuté socialistické společnosti. V kon
cepci kulturní politiky strana důsledně 
uplatňuje hledisko komplexního roz
voje kultury a jejího všestranného 
působení ve společnosti, které odpo 
vídá významu kultury při budování vy

6 Poučení z krizového vývoje ve straně a společ
nosti po 13. sjezdu KSČ. 1. vyd. Praha: SPN, 1972, 
str. 45.
7 ŠEDA Václav: Aktuální význam dokumentu 
Poučení z krizového vývoje ve straně a společ-
nosti po XIII. sjezdu KSČ pro oblast kultury. Sbor-
ník diskusních vystoupení z celoškolské konfe-
rence VŠP ÚV KSČ k 10. výročí přijetí dokumentu 
Poučení z krizového vývoje ve straně a společ-
nosti po XIII. sjezdu KSČ. Vysoká škola politická 
ÚV KSČ, 1981, str. 104–105.
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Dopady 
srpnových 
událostí	
a	normalizace	
ve	školství

(…) Nejvíce se od socialistické 
koncepce vzdálila koncepce 

střední všeobecně vzdělávací školy 
z r. 1968. Ministerstvo školství k ní 
vydalo zásady, které sice opakovaly 
úkoly usnesení ÚV z října 1964 a usne-
sení XIII. Sjezdu KSČ, ale cesty k jejich 
realizaci hledalo hlavně v prodloužení 
studia. Správné principy, „princip vše-
obecného a polytechnického vzdělání 
a současně odborné orientace podle 
zaměření budoucího studia a praxe 
žáků, princip obsahové jednotnosti 
a současně variability na základě po-
třeb společnosti a zájmů mládeže, 
princip výběrovosti školy a přitom při-
měřeného kvantitativního růstu po-
čtu studujících“ (Návrh zásad nové 
koncepce střední všeobecně vzdělá-
vací školy, MŠ, odbor II, čj. 501/68-II/1, 
s. 5, 6) našly realizační vyjádření jen 
v návrhu, ale ne ve skutečnosti. (…)

(…) V únoru 1968 byla uspořádána 
velmi rychle diskuse a ve společném 

prohlášení ministerstva a pověřenec-
tva školství byly vytyčeny zásady po-
jetí gymnázia, které odpovídají před-
chozímu návrhu přechodné koncepce. 
Návrh doporučil i návrat k tradičnímu 
názvu školy – gymnázium. (…) V ži-
vot bylo gymnázium uvedeno záko-
nem ze dne 21. prosince 1968 (zákon 
č. 46 o gymnáziích).  Název střední vše-
obecně vzdělávací škola byl zrušen.

Již ve školním roce 1968/69 přešla 
na čtyřleté studium velké část SVVŠ 
v Čechách a na Moravě (v Praze 70 %); 
na Slovensku byl přechod uskuteč-
něn o rok později. V učebním plánu 
(výnos č. 24924/69 – II/3a, Věstník MŠ 
1969 č. 8) bylo posíleno vyučování ci-
zím jazykům a zrušen předmět zá-
klady výroby. Kladně lze hodnotit, že 
byl rozšířen výběr volitelných a nepo-
vinných předmětů a že počet volitel-
ných předmětů byl zvýšen z jednoho 
na dva; mezi nimi byly i nové před-
měty jako základy techniky, základy 

čenskovědnými předměty diferenco-
vanými na povinné a volitelné.

Příznačným znakem konsolidace po-
měrů pak byla obnovená povinná ma-
turita z ruského jazyka nebo na základě 
revize obsahu společenskovědních 
předmětů zrušení předmětu filozofie, 
zavedení občanské výchovy do 6. a
7. ročníku ZDŠ a úprava počtu vyučo-
vacích hodin odborných předmětů. Na 
vysokých školách bylo znovu zavedeno 
kritérium výběru uchazečů podle tříd-
ního původu a politické angažovanosti.

Následující citace z odborné literatury 
ilustrují celkovou situaci v českoslo-
venském školství, konkrétní výcho-
diska, zásady a opatření od r. 1968 až 
po normalizaci v sedmdesátých letech 
20. století. Vzhledem k celkovému za-
měření výstavy na společenskovědní 
obory byl jejich výběr orientován na 
tuto oblast a z vysokých škol na Filo-
zofickou fakultu UK.

Normalizační opatření ve školství, za- 
počatá již v roce 1969, sice ponechala 
čtyřleté studium na nově zřízených 
gymnáziích (nejvýraznější změna 
v našem středoškolském vzdělávacím 
systému po r. 1948), ale významně za-
sáhla do rodícího se systémového ře-
šení vzdělávání talentovaných žáků. 
Například byly zrušeny experimen-
tální vybrané třídy ZDŠ přičleněné 
ke gymnáziu jako přípravný nižší stu- 
peň gymnázia nebo obnoveno naříze- 
ní zakazující sestavovat vyšší ročníky 
ZDŠ podle prospěchu žáků. Tento ná-
vrat k tzv. socialistickému pojetí demo-
kratizace vzdělání bránící údajnému 
elitářství však stejně jako v jiných ob-
lastech vrátil školství hluboko před 
rok 1968 a ani účinně nepomohl řešit 
přežívající problém efektivně nasta-
veného polytechnického vzdělávání, 
o které se tolik zasazoval. Gymna ziální 
studium bylo rozděleno na přírodověd- 
nou a humanitní větev a posíleno od-
povídajícími přírodovědnými a spole-
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ekonomiky a organizace, základy admi-
nistrativy, těsnopis, řízení motorových 
vozidel.

(…) Od roku 1969 se uskutečnila po-
stupně řada konsolidačních opat-
ření. Na základních devítiletých ško-
lách organizační směrnice pro školní 
rok 1969/70 (Věstník MŠK z 20. čer-
vence 1969, s. 81–83, čj. 21190-69) 
přinesla možnost dělení tříd při vy-
učování ruštině v 6.–9. ročníku, při vy-
učování matematice a mateřskému 
jazyku ve 4.–6. ročníku, zavádění voli-
telných předmětů, ale ještě i zachování 
studijních a praktických tříd, a to od 
8. ročníku. Novinkou bylo zřízení vy-
rovnávacích tříd „pro žáky dočasně 
opožděné, avšak intelektuálně nor-
mální“, a to při kterémkoli z prvních 
čtyř ročníků ZDŠ, a zřizování speciál-
ních závěrečných tříd, určených pro 
dosažení uceleného základního vzdě-
lání žáků, kteří se opakováním třídy 
opozdili o 1–2 roky. (…) Současně 

(…) Rovněž na středních všeobecně 
vzdělávacích školách se konsolidace 
politických poměrů odrazila v někte-
rých organizačních opatřeních a ve 
změnách obsahu studia. (…) Analýza 
neúprosně odhalila odchylky od soci-
alistického charakteru školy a připra-
vila podklad k řadě opatření.

Jedním z prvních organizačních opat-
ření bylo zrušení experimentálních 
vybraných tříd ZDŠ přičleněných ke 
gymnáziu jako přípravný nižší stu- 
peň gymnázia. Výběr na studium po 
absolvování 5. ročníku ZDŠ byl zru-
šen a nadále je opět všude možný až 
po ukončení povinné školní docházky.

Byl revidován obsah především spo-
lečenskovědních předmětů. Před-
mět filozofie ve III. a IV. ročníku gym-
názia byl zrušen a všech ročnících 
byl zaveden předmět občanská na-
uka (stejně na odborných a středních 
odborných školách (Výnos MŠ ČSR, 

čj. 21756 z 30. srpna 1971, Věstník MŠ 
1971 z 20. září 1971, s. 145, 146).

Byla též provedena úprava složení ma-
turitních zkoušek (Směrnice pro ma-
turitní zkoušky na školách poskytují-
cích úplné střední vzdělání z 5. 4. 1971, 
čj. 10802/71-213), kde se vrací ruština 
jako maturitní předmět při písemných 
i ústních zkouškách.

(…) Plnění socialistického cíle člověka 
aktivního, cílevědomého, iniciativního 
předpokládá tomuto cíli odpovídající 
metody výchovy a vyučování, jejichž 
souhrn tvoří systém výchovného vy-
učování rozvíjejícího celou osobnost 
žáka. Tato koncepce je charakteris-
tická pro socialistickou pedagogiku.

KRÁLÍKOVÁ, M., J. NEČESANÝ a V. SPĚVÁČEK. Ná
stin vývoje všeobecného vzdělání v českých ze
mích. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 
1977, str. 98–104, 111.

k těmto směrnicím byly vydány i Po-
kyny ministerstva školství ČSR s přílo-
hami Diferenciace na ZDŠ ve školním 
roce 1969/70, Metodické pokyny pro 
zřizování a práci vyrovnávacích tříd 
a Metodické pokyny pro speciální zá-
věrečné třídy a redukovaným učivem 
vyšších ročníků ZDŠ.

Následující rok se organizační směr-
nice pro ZDŠ (čj. 24290/70-202, Věst-
ník MŠ z 20. srpna 1970, s. 73–74) změ-
nily v těch částech, kde se ještě jevil 
ústupek k revizionistickým tenden-
cím. V odstavci týkajícím se rozdělení 
žáků se přímo stanovilo, „že nesmějí – 
vzniknout třídy složené z žáků podle 
prospěchu“. (…)

(…) K posílení morálně politické vý-
chovy žáků, které se jevilo v době roz-
kolísaných názorů dospělých jako 
vážný společenský úkol, byl zave-
den předmět občanská výchova do 
6. a 7. ročníku (…).

Výchova a vzdělávání mládeže 
a dospělých se staly v Česko-

slovenské socialistické republice sou-
částí revolučních přeměn, jimiž se 
upevňuje a rozvíjí moc dělnické třídy, 
socialistický stát a socialistická eko-
nomika, utvářejí se nové společenské 
vztahy a nový socialistický člověk.

V celém tomto procesu měla vedoucí 
úlohu Komunistická strana Českoslo-
venska. Soustavně usilovala o rozvoj 
jednotného a demokratického škol-
ství, prohlubování jeho významu v ži-
votě socialistické společnosti a o růst 
vzdělanosti národů a národností žijí-
cích v naší republice.

WOLF, Josef. Školství v Československé socialis
tické republice. Praha: Ústav školských informací 
při Ministerstvu školství ČSR, 1982, str. 7.
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Literatura jako estetickový-
chovný předmět se podílí na 

dosažení cíle školy tím, že vychovává 
mládež uměleckou literaturou pro ži-
vot a práci v socialistické a komunis-
tické společnosti. Žáci se učí pozná-
vat s láskou, soustavně a uvědoměle 
díla krásného písemnictví a jsou vy-
chováváni k aktivní účasti na literár-
ním a kulturním životě.

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÉ ŠKOLY, 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6.–9. ročník, SPN 
Praha 1960, str. 28.

(…) Při výběru textů do čítanky 
se spojuje zřetel k čtenářským 

zájmům mládeže se zřetelem k potře-
bám života a komunistické výchovy; 
důležité místo v ní mají texty s té-
matem práce a pracujícího člověka; 
uplatní se v ní nová socialistická lite-
ratura.

Tamtéž, str. 29.

Dějepis v socialistické škole je 
výrazně ideově politický před-

mět. V soustavě základního všeobec-
ného vzdělávání je obsahem dějepisu 
didaktické zpracování výsledků histo
rické vědy. Dějepis podává marxisticko
leninský výklad vývoje lidské společ-
nosti a jeho zákonitostí. Spoluvytváří 
základy marxisticko-leninského vě
deckého světového názoru žáků – bu-
doucích občanů socialistické společ-
nosti (…).

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÉ ŠKOLY, 
DĚJEPIS 6.–9. ročník, SPN Praha 1972, str. 5.

(…) Historickomaterialistickou 
metodou jsou žáci postupně 

vedeni k pochopení zákonitých sou
vislostí ve vývoji společnosti a k jed-
notě rozumových, citových a volních 
postojů. Dějepis přispívá k výchově 
třídní, proletářské stranickosti a k zá-
kladům marxistického historického my
šlení žáků.

Dějepisný výklad ve všech svých částech 
je založen výhradně na marxisticko- 
-leninské filosofii. Metoda výkladu je 

historickomaterialistická, jeho vý-
chovné zaměření je třídní, komunis-
ticky stranické.

Dílčí složkou výchovně vzdělávacího 
působení dějepisu v oblasti světoná-
zorové je výchova vědeckoateistická, 
zaměřená proti všem formám idea-
listického výkladu světa, zvláště pak 
proti všem jeho podobám nábožen-
ským (…).

(…) Výchovné a vzdělávací cíle děje-
pisu v socialistické škole jsou určeny 
zákonitostmi současné vývojové epo-
chy, charakterizované prudkým roz-
machem sociální a vědecko-technické 
revoluce, projevující se v antagoni-
smu kapitalistické a socialistické 
soustavy a v růstu sil socialismu, po-
kroku, svobody a míru. Ideově poli-
tickým výchovným a vzdělávacím cí-
lem dějepisu na gymnasiu je vytvoření 
socialistického přesvědčení, jistoty 
o převaze a konečném vítězství soci-

alismu a komunismu a v tom smyslu 
příprava budovatelské aktivity mlá-
deže. Základem socialistického pře-
svědčení a východiskem jednání soci-
alistického člověka je vědecký světový 
názor, který je předpokladem i cílem 
komunistické výchovy (…).

Dějepisné vzdělávání umožňuje na 
základě historicko-materialistického 
výkladu dějin pochopit správnost 
a nutnost internacionálního spojení 
pracujících celého světa v boji proti 
kapitalismu a za vítězství komunismu, 
za pokrok a mír. Umožňuje pochopit 
vedoucí úlohu komunistických stran, 
které od Velké říjnové socialistické re-
voluce pod vedením KSSS usilují o so-
cialistickou a komunistickou společ-
nost (…).

UČEBNÍ OSNOVY GYMNASIA, DĚJEPIS (povinný 
předmět), DĚJEPIS (volitelný předmět na pří-
rodovědné větvi), SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMI-
NÁŘ V DĚJEPISE (volitelný předmět), SPN Praha 
1972, str. 1–2.
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KRÁLÍKOVÁ, Marie, NEČESANÝ, J. 
a SPĚVÁČEK, Václav. Nástin vývoje 
všeobecného vzdělávání v českých zemích. 
1. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1977. 
Sign.: II 75566

WOLF, Josef. Školství 
v Československé 

socialistické republice. 
Praha: Ústav školských 

informací při Ministerstvu 
školství ČSR, 1982. 

Sign.: V 15978
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SEDLOŇOVÁ, Jana. 
Československé školství 
1968–1969: Rozbory. Praha: 
Česko, 1969.
Sign.: III 23649

Dějepis: 6.–9. ročník. 
Učební osnovy základní 

devítileté školy. 1. vyd. 
Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1972. 
Sign.: V 13881

Český jazyk a literatura: 6.–9. ročník. 
Učební osnovy základní devítileté školy. 

1. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1960.

Sign.: V 12105
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Dějepis (povinný předmět); Dějepis (volitelný 
předmět v přírodovědné větvi); Společenskovědní 
seminář v dějepise (volitelný předmět). Učební 
osnovy pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1981. 
Sign.: VI 4963

ČAPEK, Vratislav 
a MICHOVSKÝ, Václav. 
Výuka dějepisu na středních 
odborných školách: 
příručka pro učitele. 
1. vyd. Praha: 
Státní pedagogické 
nakladatelství, 1981.
Sign.: III 29273

KAŠPAR, Jan. Metodická 
příručka k učebnímu textu 

dějepisu pro 9. ročník 
základní devítileté školy. 

1. vyd. Praha: SPN, 1966.
Sign.: II 58084
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Poučení z krizového vývoje ve straně 
a společnosti po 13. sjezdu KSČ. 
1. vyd. Praha: SPN, 1972.
Sign.: II 66654
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srpnových 
událostí	
a	normalizace	
v	kultuře 
(obecně)

Média sehrála důležitou roli 
jak během Pražského jara, tak 

v období jeho likvidace. Byla jeho spo-
lutvůrcem, sehrála však roli i během 
jeho potlačení. V relativně krátkém 
časovém období se mediální obraz 
Pražského jara proměnil z pozitivního 
(vychvalujícího) v negativní (odsuzu-
jící). (…) Během jarních měsíců roku 
1969 se kritika vybraných jevů Praž-
ského jara přenesla do „oficiálních“ 

sdělovacích prostředků. Změna re-
flexe roku 1968 probíhala na pozadí 
mocenského boje v KSČ. Pražské jaro 
bylo vykládáno jako v zásadě správný 
proces, který byl zneužit. Kritizovány 
byly spíše doprovodné jevy. (...) Sdě-
lovací prostředky byly v tomto období 
nástroje i cílem zostřené propagandy. 
Vlastnímu nástupu kampaně předchá-
zel tlak na novinářskou obec. Sdělo-
vací prostředky byly jednou z prvních 
oblastí, kde se veřejně projevovalo 
utužení režimu.

CAJTHAML, Petr. Proměny propagandistického 
obrazu Pražského jara v době nastupující nor-
malizace, str. 286–287. In ARONOVÁ, Alice. Praž
ské jaro 1968: literatura – film – média: mate riály 
z mezinárodní konference pořádané Literární aka
demií za spolupráce s Městskou knihovnou Praha 
20.–22. května 2008. Praha: Literární akademie – 
Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, 2009.

(…) Ano, i po 17. dubnu 1969 
vycházely knihy Kunderovy, 

Hrabalovy, Škvoreckého, promítaly 
se filmy natočené v svobodných pod-
mínkách, ještě se jezdilo víceméně 
volně za hranice, ale média už dostala 
náhubek. Nedlouho po srpnových de-
monstracích k prvnímu výročí oku-
pace, spadla klec, železná opona se 
znovu stala nepropustnou. A my opět 
zůstali na její horší straně. 

Pražské jaro 1968 bylo neseno jinými 
ideály než paralelně probíhající stu-
dentské hnutí ve Francii a Německé 
spolkové republice i než dění ve Spo-
jených státech, kde výstřely usmrtily 
černošského aktivistu Martina Luthera 
Kinga i prezidentského kandidáta 
Roberta Kennedyho. Nebojovalo se 
proti rasismu, nemávalo Maovou ru-
dou knížkou, již zájemcům rozdávalo 
čínské velvyslanectví, neútočilo proti 
konzumnímu životnímu stylu, nevy-
znávalo levičáckou destrukci (připo-

„Srpnové události představovaly po
slední z dějinných překážek, jež bylo 
nutné překonat na cestě za šťastnou 
přítomností. Zároveň znamenaly zá
sadní zlom: jimi se končil ‚velký pří
běh‘ poválečných národních dějin. 
Od této chvíle již začínal ‚dnešek‘, sou
časnost takzvaného reálného sociali
smu.“ (FIALOVÁ, Alena. Poučeni z kri
zového vývoje. Praha: Academia, 2014, 
str. 257)

mínám v této souvislosti rozpaky čes-
koslovenských filmařů nad zrušením 
filmového festivalu v Cannes) a ide-
ály hippies pučely jen na jeho okraji. 
Všechny tyto tendence se projevily 
pouze v omezené míře. Do svého štítu 
si Pražské jaro vetklo jako erbovní zna-
mení touhu po lidské důstojnosti. (…)

ČORNEJ, Petr. Vstupní esej, str. 16. In ARONOVÁ, 
Alice. Pražské jaro 1968: literatura – film – média: 
materiály z mezinárodní konference pořádané Li
terární akademií za spolupráce s Městskou knihov
nou Praha 20.–22. května 2008. Praha: Literární 
akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvo-
reckého, 2009.

30Dopady srpnových událostí a normalizace v kultuře (obecně)



  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

MACHÁČEK, Vítězslav. 50 českých autorů 
posledních padesáti let. 1. vyd. Praha: 
Československý spisovatel, 1969.
Sign.: II 62680

BRABEC, Jiří et al. Slovník 
zakázaných autorů 1948–1980. 
1. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991.
Sign.: II 94599
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srpnových 
událostí	
a	normalizace 
na	oblast	
knihovnictví

tisk) publikovaná v letech 1968–1969 
a též díla poúnorových a posrpnových 
emigrantů (…).“ 1 Byly definovány dvě 
základní kategorie závadných tisko-
vin: tiskoviny s protistátním obsahem 
označené jako „P“, které mohla shro-
mažďovat pouze Státní knihovna ČSR2 
a Knihovna Ústavu marxismu-lenini-
smu, a tiskoviny se závadným politic-
ko-ideovým obsahem označené jako 

„Z“, které shromažďovaly ve zvlášt-
ním režimu (tzn. podle prostorových 
možností ve zvláštních místnostech 
s jmenovitým povolením vstupu, ob-
vykle ředitele nebo jím pověřeného 
pracovníka) všechny ostatní knihovny 
s právem zvláštních fondů, tedy např. 
i Státní pedagogická knihovna Komen-
ského v Praze. 

„(…) Směrnice má rovněž zajistit jed
notný a nejvhodnější postup pro opat
ření znemožňující zneužívání součástí 
knihovního fondu, jež mají závadný po
litickoideový obsah nebo protistátní 

Likvidace knihoven nebo částí jejich 
fondů má v historii své nespočetné 
příklady. Ani 20. století nezůstalo vůči 
těmto nekulturním aktům imunní. Pro-
ces vyřazování závadných knih z ve-
řejných knihoven, končící často jejich 
zničením díky nevyhovujícímu ulo-
žení, se ve 20. století opakoval v na-
šich zemích dokonce třikrát: v letech 
1939–1945; od počátku padesátých let 
do roku 1968 a od sedmdesátých let do 
roku 1989. Průběh a důsledky tohoto 
procesu, především přetržení přiro-
zené kontinuity kulturního vývoje, 
jsou citovány v dokumentaci této pod- 
kapitoly z přímých dokumentů a z před- 
mluv knih shromažďujících údaje 
o zakázaných autorech a zakázané 
literatuře.

„(…) Už v letech 1969 a 1970 vydalo mi
nisterstvo kultury provizorní pokyny, 
v nichž se uvádělo, že je třeba se vrátit 
před rok 1968, přičemž je nutno před
nostně vyřazovat díla (a periodický 

obsah. Má tedy stanovit příslušné po
stupy nejen pro vyřazování těchto fondů 
z knihoven, v nichž jsou nepřípustné 
a funkčně neopodstatněné, nýbrž i pro 
správně diferencovanou práci s nimi, 
výhradně podle politických a odbor
ných potřeb v oblasti působnosti mi
nisterstva školství. (…) Ministerstvo 
kultury ČSR však již učinilo některá 
opatření, a to v rámci Politické směr
nice a metodických pokynů pro práci 
knihoven jednotné soustavy v roce 
50. výročí založení Komunistické strany 
Československa a před tím (7. 11. 1969) 
pokynem, ‚aby se  knihovny jednotné 
soustavy v práci s prohibitní literaturou 
řídily vládním usnesením č. 916/1958 
a vrátily se k praxi běžné před rokem 
1968‘.“3

Nově zřízené oddělení zvláštních 
fondů (OZF) ve Státní knihovně vytvá-
řelo v letech 1971–1972 seznamy zá-
vadných tiskovin určených k vyřazení 
a bylo pověřeno metodickým řízením 

vyřazování závadné literatury. U 142 
autorů bylo zakázáno celé dílo a u dal-
ších 160 pouze vybrané tituly. K vy-
řazení byly určeny také celé ročníky 
novin a časopisů z let 1968–1969. Roz-
sah a míru „závadnosti“ průběžně po-
máhaly stanovovat odborné komise 
pro řízení prověrky knihovních fondů 
knihoven jednotné soustavy a síť ex-
terních pracovníků z nakladatelství 
Svoboda, Panorama, Academia, Čes-
koslovenský spisovatel, Melantrich, Fi-
lozofické fakulty UK, Ústavu marxis-
mu-leninismu UK, vybraných pracovišť 

1 TRÁVNÍCEK, Petr. „Ózetefka“ a jejich „elpéčka“. 
Prohibita a oddělení zvláštních fondů v době nor-
malizační. Str. 1310. In: WÖGERBAUER, Michael, 
Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném 
zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v mo
derní české kultuře 1749–2014. Svazek II, 1938–2014. 
Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2491-6.
2 Dnešní Národní knihovna České republiky.
3 Směrnice Státní pedagogické knihovny Komen-
ského k prověrce politicko-ideového obsahu fondu 
knihoven v oblasti ministerstva školství z 18. 2. 1972.
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Československé akademie věd, Vy- 
soké školy politické ÚV KSČ ad. „(…) 
Prioritou, časovou i ideovou, byly pu
blikace vydané československými na
kladatelstvími v tzv. krizových letech 
1968–1969, a to buď podle klíče všechno 
od jednoho autora (například Ludvík 
Aškenazy, Ivan Blatný, Jan Čep, Ivan 
Klíma, Pavel Kohout, Milan Kundera, 
Karel Michal, Ludvík Vaculík), nebo 
jen některá díla (Kamil Bednář, Ota 
Filip, Jiří Mucha, Bohumil Hrabal, Ka
rel Misař, Jan Trefulka ad.). Sem patřila 
i některá periodika z této doby (mimo 
jiné Host do domu, Reportér). Dále se 
vyřazovala určitá vydání jednotlivých 
děl, sborníky a kolektivní díla, v nichž 
zapovězení autoři publikovali, stejně 
jako díla, k nimž napsali úvod či doslov 
nebo je přeložili. Druhá oblast zahrnuje 
seznamy vyřazené literatury z padesá
tých let. Do třetího okruhu patřila ak
tuálně vydávaná zahraniční literatura, 
včetně periodického tisku, jejíž obsah 
byl shledán jako socialistickému zří

zení nepřátelský. (…) Na seznamy za
hraničních periodik dbal Český úřad 
pro tisk a informace (ČÚTI) (…).“ 4

„Cesta ze situace vyloučení vedla v po
lovině sedmdesátých let skrze veřejnou 
sebekritiku spojenou s vyslovením pod
pory normalizační kulturní politice. Nej
známějšími autory, kteří se tímto způ
sobem do oficiálních médií postupně 
navrátili, byli Bohumil Hrabal, Miro
slav Holub a Jiří Šotola. (…) Další fáze 
pozvolného a výběrového pootevírání 
oficiálních literárních institucí nastala 
od poloviny osmdesátých let.“ 5

V Pedagogické knihovně byly publikace 
z tzv. zvláštního fondu, tzn. knihy vy
členěné z hlavního fondu z ideologic
kých důvodů, po zrušení cenzury v roce 
1990 opět vřazeny do fondu a zpřístup
něny čtenářům.

4 TRÁVNÍCEK, Petr. „Ózetefka“ a jejich „elpéčka“. 
Prohibita a oddělení zvláštních fondů v době nor-
malizační. Str. 1311–1312. In: WÖGERBAUER, Mi-
chael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. 
V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace 
literatury v moderní české kultuře 1749–2014. 
Svazek II, 1938–2014. Praha: Academia, 2015. 
ISBN 978-80-200-2491-6.
5 Tamtéž, str. 1183.
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 (…) Tvůrčí generace nastu-
pující v pozdějších letech 

vskutku začínaly od pověstné Camu-
sovy a Orwellovy nuly, od vyprázd-
něných knihoven, majíce k dispozici 
toliko povoleného Erbena, Boženu 
Němcovou a literaturu novou, v níž se 
vědecká terminologie nahrazovala 
terminologií politickou. Evropanu 
stěží pochopitelná situace se opako-
vala za dvacet let opět, opět jako by 
se začínalo od nuly, a propast se rok 
od roku rozšiřuje závratně tak, že z šir-
šího povědomí mizí i dílo generace 
publikující koncem šedesátých let (…).

ROTREKL, Zdeněk. Skrytá tvář české literatury. 
L. vyd. Brno: Blok (nakladatelství), 1991, str. 5–6. 
ISBN 80-7029-052-82.

Postupné zužování mediál-
ního prostoru pokračovalo ne-

hledě na Palachovu oběť a v průběhu 
roku 1969 gradovalo. Rušena byla 
další a další (nejen) kulturní periodika. 
Nakrátko obnovené široké spektrum 
obecně kulturních, literárních, či na-
kladatelských časopisů, které se profi-
lovaly umělecky, regionálně či zaměře-
ním na určitou oblast literární tvorby, 
bylo během dvou let zcela destruo-
váno. Názorně tento zlom v struktuře 
médií dokládá skutečnost, že v roce 
1969 vedle sebe působily například re-
vue Analogon, Arch, Dialog, Host domu, 
Kmen, Listy, Maketa, Meandr, Orien
tace, Plamen, Revue Smaragd, Sešity 
pro literaturu a diskusi, Tvář ad., avšak 
v roce 1971 ani jeden z výše uvede-
ných listů již nevycházel.

WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL 
a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu: cenzura a so
ciální regulace literatury v moderní české kultuře 
1749–2014. Svazek II, 1938–2014. Praha: Academia, 
2015. ISBN 978-80-200-2491-6, str. 1165.

 V usnesení přijatém 13. března 
1970 předsednictvo ÚV KSČ 
konstatovalo, že je třeba nakla- 

datelskou činnost „sladit“ s celkovým 
konsolidačním úsilím strany. Nejdů-
ležitější krok představovalo ustano-
vení nového státního orgánu, jenž by 
převzal roli bývalého ČsÚKK7, dále se 
kladl důraz na dohled nad příděly pa-
píru, což představovalo návrat ke klí-
čovému regulačnímu nástroji. Vedle 
toho byl vydán pokyn k prověrce edič-
ních plánů na léta 1970 a 1971, perso-
nální prověrkou měla projít všechna 
nakladatelství a do podniků, které 
zvláště podporovaly „pravicové síly“ 
měly nastoupit orgány hospodářské 
kontroly.

Tamtéž, str. 1168.

7 ČsÚKK – Československé ústředí knižní kultury.

V období normalizace exis-
toval vedle již zmíněné tzv. 

černé listiny pravicových exponentů 
ÚV KSČ i seznam zakázaných básníků, 
prozaiků, literárních kritiků, publi-
cistů a vědců, který podle osobních 
svědectví měli k dispozici pouze vy-
braní pracovníci oddělení kultury ÚV 
KSČ, ministerstva kultury, FÚTI či ve-
dení SČS. V případě nejistoty ohledně 
publikace textů konkrétní osoby pak 
probíhaly ústní či telefonické poho-
vory, o kterých neexistují písemné 
doklady. A právě tyto neveřejné kon-
zultace představují typický jev nor-
malizačního literárního provozu (…).

Tamtéž, str. 1182.
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Ukázky z archivního materiálu 
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Ukázky z archivního materiálu 
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PERSTICKÁ, Dagmar. Neumlčení: stručné 
životopisy a dílo deseti spisovatelů, kteří měli 
vymizet z povědomí čtenářů: autoři pocházející 
z Moravy: příručka doplňující učivo na pomoc 
studentům středních škol a žákům vyšších 
tříd ZŠ. Brno: Nová škola, 1991.
Sign.: V 18324

ROTREKL, Zdeněk. Skrytá tvář české literatury. 
Vyd. v Bloku 1. Brno: Blok, 1991. 
Sign.: I 32239
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3.1	 Učebnice	dějepisu	z	šedesátých	
a	sedmdesátých	let	20.	století

3.2	 Učebnice	dějepisu	po	roce	1989	
do	současnosti

Dopady událostí roku 1968 a normalizace
na československé školství

  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Další kapitola ukazuje na základě analýzy školních 
učebnic dějepisu změny ve výkladu předmětu během 
60. let 20. století, normalizace a období po pádu 
komunistického režimu. Jako příklad rozdílů 
v interpretacích ve výuce byla vybrána první světová 
válka a vznik samostatného Československa.



  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Učebnice	dějepisu	
z	šedesátých	
a	sedmdesátých	
let	20.	století
Srovnání	interpretace 
dějin	na	tématu
1.	světové	války	(jejích	
příčin,	vývoje	a	výsledků)	
a	vzniku	samostatného	
československého	státu

nována ekonomickým poměrům na 
světových trzích a rozvoji dělnického 
hnutí.

Jako východisko a jediná cesta k od-
stranění válek je uváděn příklad Velké 
říjnové socialistické revoluce (VŘSR) 
v Rusku, která svrhla panství impe-
rialismu a spolu s výzvou k okamži-
tému ukončení války a uzavření míru 
připravila cestu k revolučnímu a ná-
rodně osvobozeneckému hnutí, které 
odstraní kapitalismus a vykořisťování. 
Velké říjnové socialistické revoluci, vá-
lečné situaci na ruských bojištích a re-
publik rad v Evropě jako přímé reakci 
na VŘSR a poválečné změny je věno-
váno stále více pozornosti na stále vět-
ším počtu stránek. 

Rozpad monarchie a vznik samo-
statného Československa je dáván 
do přímé souvislosti s VŘSR, ale 
podle dobové interpretace zřízením 
republiky se v tehdejším Českosloven-
sku nezměnil společenský řád, neboť 

k tomu zde chyběla vůdčí revoluční 
marxistická strana, jakou byla bolše-
vická strana v Rusku.

Popsaná rétorika příčin, charakteru 
a důsledků 1. světové války zůstává 
i v učebnicích ze 70. a 80. let minulého 
století. Texty jsou však ideově propra-
covanější a formulačně přesnější: „(…) 
První světová válka byla od počátku 
válkou imperialistickou a nespraved
livou. Kapitalistům přinášela obrovské 
zisky, pracujícímu lidu jen bídu a utr
pení. Odhalit imperialistický a protili
dový charakter války a vést proti ní dů
sledný boj, to bylo od počátku hlavním 
úkolem revolučních dělnických stran, 
které jako předvoj dělnické třídy se měly 
postavit do čela boje proti válce. (…)“ 
(Dějepis pro 9. ročník základní devíti
letí školy. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1975, str. 8 a 12).

Nově se objevují i pasáže o českoslo-
venských vojenských jednotkách 
zvaných legie, které se začaly for-

movat ve Francii, Itálii a Rusku nej-
prve z Čechů a Slováků žijících v za-
hraničí, posléze ze zajatců a zběhů. 
Jejich organizování je sice přičítáno 
Československé národní radě, jme-
novitě M. R. Štefánikovi, E. Benešovi, 
J. Dürichovi a T. G. Masarykovi, kteří 
jsou označováni za „ představiteli bur
žoazního odboje“, ale při hodnocení 
je zdůrazňováno jejich podřizování 
„ (…) mocenským a vojenským zájmům 
dohodových velmocí (…)“ (tamtéž, 
str. 27) a zneužití v Rusku po VŘSR: 

„(…) Od března 1917 byly českosloven
ské jednotky již nasazovány do bojů 
proti německým armádám. Tím byly 
legie hned od počátku své existence 
zapojeny do bojů za zájmy imperialis
tických velmocí. Zneužití legií se plně 
projevilo po Velké říjnové socialistické 
revoluci, kdy představitelé buržoazního 
zahraničního odboje dali souhlas k po
užití legií k intervenční válce proti so
větskému Rusku a jeho Rudé armádě.“ 
(tamtéž, str. 27).

Politické poměry ve zdánlivě nehyb-
ném prostředí komunistického Česko-
slovenska se promítaly mj. i do způ-
sobu výuky dějepisu a interpretace 
dějin. Dobře patrné jsou jisté rozdíly 
ve výkladu událostí 1. světové války 
a vzniku samostatné republiky v do-
bových učebnicích dějepisu. Podle 
rozdílů v pojetí Velké války je možné 
zpětně odhadnout, kdy příslušná 
učebnice vznikala a do jakého úseku 
našich novodobých dějin patří.

Od 2. poloviny 20. století je 1. světová 
válka jednotně charakterizovaná jako 
projev světového imperialismu: „(…) 
imperialistická, dobyvačná, nespra
vedlivá, která měla umožnit imperialis
tům jednotlivých států ujařmení a vy
kořisťování pracujícího lidu dobytých 
zemí (…)“. (Dějiny doby nejnovější. 
Učební text dějepisu pro 11. postupný 
ročník všeobecně vzdělávacích škol 
a školy pedagogické. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1955, 
str. 4). Velká pozornost je zároveň vě-
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BARTOŠEK, Karel a Ľudo LAŠÁN. Dějepis pro 9. ročník 
základní devítileté školy. Ilustroval Josef ISTLER. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963.
Sign.: II 53163V1

44Učebnice dějepisu z šedesátých a sedmdesátých let 20. století



  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

ČAPEK, Vratislav. Dějiny 19. a 20. století : Dějepis 
pro dvouletá a tříletá střední odborná učiliště. 1. vyd. 
Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1984.
Sign.: II 84445V3
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Učebnice	dějepisu	
po	roce	1989 
do	současnosti
Další	vývoj	interpretace	
dějin	na	tématu
1.	světové	války	
a	vzniku	samostatného	
československého	státu

nila k nepoznání: existovaly rychlo
palné zbraně (samopaly, kulomety), 
děla s dostřelem 100 km, letadla, obr
něné vlaky, ponorky, v průběhu války 
byly vyvinuty první tanky a začaly se po
užívat zákeřné zbraně – jedovaté plyny 
(…)“. (Dějepis 8, novověk pro základní 
školy. Praha: SNP – pedagogické na-
kladatelství, akciová společnost, 2014, 
str. 132).

Velká válka je poprvé popsána jako 
světový válečný konflikt, „(…), jehož 
charakter určovalo nasazení moderní 
vojenské techniky. Některé jednotky, 
jako například jezdectvo, ztratily svou 
funkci, protože nemohly obstát vůči 
kulometné střelbě ze zákopů (…)“. 
(Dějepis 8, učebnice pro základní školy 
a víceletá gymnázia. Plzeň: Naklada-
telství Fraus, 2010, str. 135). Přehledně 
jsou charakterizovány válčící strany 
a jednotlivé bojové linii – fronty 1. svě-
tové války, včetně vyznačení na mapě 
a zhodnocení jejich významu.

Podrobně jsou probírány českoslo-
venské legie a jejich nově pojatý stá-
totvorný význam – jejich boj o vznik 
nového nezávislého československého 
státu: „(…) Účast československých le
gií v bojích na straně Dohody pomohla 
změnit názor velmocí na vznik samo
statného Československa (…)“. (Děje
pis 8, novověk pro základní školy. Praha: 
SNP – pedagogické nakladatelství, ak-
ciová společnost, 2014, str. 136). Kom-
plikovaná situace čs. legií v Rusku po 
uzavření mírové dohody mezi ruskými 
bolševiky a Německem a Rakousko-
-Uherskem je věcně popsána jako je-
jich přesun na jiné fronty v Evropě tzv. 
východní cestou – tj. po transsibiř-
ské magistrále do Vladivostoku, bě-
hem něhož docházelo k vojenským 
střetům. 

Bez zajímavosti nejsou poprvé v učeb-
nicích dějepisu zmiňované problémy 
nově vzniklého československého 
státu, které vycházely nejen z neutě-

šených poměrů válkou zničené a roz-
vrácené Evropy, ale také z kompliko-
vané národnostní situace, nutnosti 
ochránit jeho nově vymezované hra-
nice i z revolučních nálad inspirova-
ných bolševickým převratem v Rusku.

Učebnice dějepisu z období 90. let 
20. století prošly podobně jako učeb-
nice jiných předmětů obrovskou změ-
nou jak ve formálním zpracování, tak 
obsahově. Jsou tištěné ve formátu A4 
v brožované vazbě v měkkých lami-
novaných deskách, na první pohled 
zaujme bohatý dobový obrazový ma-
teriál, vč. map. Hlavní texty jsou do-
provázené po stranách doplňujícími 
informacemi s dalšími obrázky, ba-
revně odlišenými citáty, poznám-
kami, příp. slovníčkem pojmů a ci-
zích slov a na závěr každé kapitoly je 
umístěno shrnutí s kontrolními otáz-
kami. Obvykle jsou určeny pro zá-
kladní školy 2. stupně a víceletá gym- 
názia.

Vedle přehledného popisu příčin a prů-
běhu Velké války a poválečného pořá-
dání, usilujícího o objektivní předání 
historických faktů, je výrazně podtržen 
význam moderní techniky a vědy. 
„(…) Vojenská technika se (…) promě 
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KVAČEK, Robert. České dějiny II: učebnice pro střední školy. 
Praha: SPL – Práce, 2002. ISBN 80-86287-48-3.
Sign.: III 34925/2V5

47Učebnice dějepisu po roce 1989 do současnosti



  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

BUREŠOVÁ, Jana a Ondřej HÝSEK. Dějepis 9: moderní 
dějiny. Olomouc: Prodos, 2008. ISBN 978-80-7230-233-8.
Sign.: III 36500/AV3
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VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 8 pro základní školy.
2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. 
ISBN 978-80-7235-540-2. Sign.: III 37647/AV2
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4.1	 Pedagogická	knihovna	
J.	A.	Komenského,	její	fond 
a	informace	o	speciálních	sbírkách

4.2	 Historie	a	postavení	knihovny	
v	šedesátých	a	sedmdesátých	letech	
20.	století	a	po	roce	1989

Dopady událostí roku 1968 a normalizace
na československé školství

  A ČESKOSLOVENSKÉ
 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Poslední kapitola přibližuje historii, činnost a speciální 
fondy Pedagogické knihovny J. A. Komenského. 
Zvláštní pozornost je věnována také historii knihovny 
během 2. poloviny 20. století.
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 ŠKOLSTVÍ
A KNIHOVNICTVÍ

Pedagogická	
knihovna	
J.	A.	Komenského,	
její	fond	
a	informace	
o	speciálních 
sbírkách

vzdělávání a dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků. Současně 
plní funkce veřejně přístupné vědecké 
knihovny, která vytváří a shromažďuje 
státem dotovaný fond domácí a zahra-
niční literatury, informačních pramenů 
a zdrojů z oblasti výchovy, vzdělávání, 
školství a příbuzných společenských 
věd. Knihovna je zapsána v evidenci 
knihoven MK ČR pod č. 3226.

Počátky budování knižního fondu 
této knihovny souvisejí s historií Spo
lečnosti českého musea paedagogic
kého v Praze, neboť první knihy byly 
získány právě pro Museum Komen
ského a Stálou výstavu školskou. Podle 
starších pramenných zdrojů lze vy-
sledovat snahy vytvořit samostatnou 
ústřední pedagogickou knihovnu již 
na začátku 20. století. Vlastní zahá-
jení činnosti knihovny je spojeno s no-
vodobou historií samostatného čes-
koslovenského státu. Vznikla v roce 
1919 jako součást Československého 

pedagogického ústavu J. A. Komen-
ského a jejím tehdejším hlavním úko-
lem bylo „přispívat ke studiu peda-
gogiky a československého školství“ 
získáváním „knižní a časopisecké lite-
ratury vhodné ke studiu pedagogiky 
a jejích věd pomocných, zejména se 
zřetelem ke školské reformě“.

K významným a svou povahou spe-
cifickým fondům knihovny patří tzv. 
Sukova studijní knihovna literatury 
pro mládež (dětská literatura od 
konce 18. stol.), komeniologická lite-
ratura nebo historický fond učebnic, 
učebních osnov a školních výročních 
zpráv.

Pedagogická knihovna J. A. Komen-
ského působí od roku 2011 jako orga- 
nizační složka paměťové instituce 
s názvem Národní pedagogické mu-
zeum a knihovna J. A. Komenského 
a je podle zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provo-
zování veřejných knihovnických a in-
formačních služeb (knihovní zákon), 
veřejnou specializovanou peda-
gogickou knihovnou v působnosti 
MŠMT. Knihovna spravuje přes 500 tis. 
svazků; poskytuje knihovnické a infor-
mační služby právnickým a fyzickým 
osobám, především z oblasti peda- 
gogiky, školství, výchovy, výzkumu, 
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Historie	
a	postavení	
Pedagogické	
knihovny	
J.	A.	Komenského	
ve	2.	polovině	
20.	století 
a	po	roce	1989

 c) rediguje a vydává bibliografie 
o literatuře v oborech své specializace,
 d) je ústředím pro poskytování in-
formací o literatuře specializace, 
 e) je ústředím pro pedagogickou 
dokumentaci a pro informace z oboru 
své specializace pro UNESCO a BIE 
(Mezinárodní úřad pro výstavnictví) 
poskytované prostřednictvím Národní 
komise a k tomuto účelu provádí ko-
ordinaci pracovních plánů všech pe-
dagogických knihoven v ČSR,
 f) je hlavním metodickým středis-
kem pro školní a učitelské knihovny 
a pro práci s pedagogickou literatu-
rou.“2 Takto rozsáhlá činnost a posí-
lené kompetence SPKK byly zajišťo-
vány koncem 50. let 26 odbornými 
pracovníky podle nově schválené sys-
temizace a organizační struktury. 

V průběhu šedesátých let se knihovna 
dále rozšiřuje, prohlubuje svou speci-
alizaci3 a je pověřována dalšími úkoly 
odborného a metodického charakteru. 

Rozvíjí metodickou činnost v síti škol-
ních knihoven, spolupracuje s dalšími 
pedagogickými knihovnami, jejichž 
odbornou činnost jako ústřední peda-
gogická knihovna řídí, navazuje spo-
lupráci s knihovnami podobného za-
měření v zahraničí, což bylo oceněno 
prezidentem republiky u příležitosti 
50. výročí jejího vzniku (1969) udě-
lením státního vyznamenání – Řádu 
práce – za významný přínos k rozvoji 
socialistické pedagogiky. 

Sedmdesátá léta minulého století 
byla pro knihovnu obdobím velkých 
funkčních, organizačních, personál-
ních i provozních změn poplatných 
politickým změnám, k nimž po r. 1969 
v ČSSR došlo. Podle nového statutu 
VÚP byl s účinností od 1. října 1971 do-
končen proces začleňování SPKK do 
VÚP, knihovna byla i v oblasti perso-
nální a mzdové spojena s VÚP a její 
zaměstnanci byli převedeni do pra-
covního poměru VÚP.4 V následujícím 

roce pod novým vedením5 vypraco-
vala SPKK některé koncepční sou-
hrnné a koncepční materiály (např. 
návrh nového organizačního řádu 
SPKK, zpráva o stavu školních kniho-
ven a návrh nových opatření k jejich 
rozvoji, pokyny k prověrce knihov-
ního fondu a k práci se zvláštními 
fondy aj.), provedla obsahovou pro-
věrku fondu s místním vyčleněním li-
teratury s protistátním a závadným 
politicko-ideovým obsahem a zřídila 
zvláštní fond těchto knihovních do-
kumentů. V následujících letech byly 

Do šedesátých let 20. století vstupo-
vala knihovna nesoucí od roku 1945 
název Státní pedagogická knihovna 
Komenského (SPKK) a přičleněná 
od roku 1958 k Výzkumnému ústavu 
pedagogickému (VÚP) se sídlem v Mi-
kulandské ul. 5, Praha 1, obohacená 
o některá pracoviště VÚP knihovnic-
kého zaměření, ze kterých se vytvářely 
v SPKK tzv. speciální referáty (např. 
referát literatury pro mládež, refe-
rát učebnic a skript za účelem budo-
vání speciálního konzervačního fondu 
nebo referát komenian). Její rozmach 
byl potvrzen i v organizačním statutu 
státních vědeckých knihoven1, jehož 
příloha určovala specializace jednot-
livých knihoven. Nové vymezení SPKK 
bylo stanoveno takto: „Státní pedago-
gická knihovna Komenského v Praze
 a) je ústřední knihovnou v ČSR pro 
pedagogiku, pro učebnice a skripta 
a pro literaturu pro mládež,
 b) je ústřední knihovnou pro stu-
dium života a díla J. A. Komenského,

1 MŠK č. j. 53 435/54-C IV/4 ze dne 11. srpna 1954.
2 HYKEŠ, Pravoslav a kolektiv: 40 let Státní peda
gogické knihovny Komenského v Praze 1919–1959, 
Praha 1959, s. 32–33.
3 Směrnicí Československého ústředí knižní 
kultury č. j. Š-2101/63-PV4 byl SPK přiznán po-
vinný výtisk TS 02, učebních textů, učebních os-
nov a dvojrozměrných učebních pomůcek.
4 Výnos MŠ z 9. 9. 1971 č. 21.170/71.
5 Novým ředitelem SPKK jmenovalo MŠ ČSR 
k 1. 1. 1972 PhDr. Drahoslava Gawreckého.
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dále rozšiřovány kompetence SPKK: 
převedením referátu devizových pub-
likací resortu školství a metodické čin-
nosti pro síť vysokoškolských knihoven 
ze Státní knihovny ČSR s následným 
zřízením metodického ústředí pro tuto 
síť. Po několikaletém jednání o za-
členění SPKK do informačního sys-
tému VTEI (vědeckotechnické a eko-
nomické informace), který měl být 
vytvořen v resortu školství pro oblast 
výchova, vzdělávání, školství, došlo 
s platností od 1. ledna 1974 k převe-
dení SPKK z VÚP do Ústavu školských 
informací (ÚŠI) v Praze. SPKK se stala 
podle nového statutu ÚŠI6 součástí 
ústavu. Plní úkoly státní vědecké 
knihovny pro pedagogiku a školství 
v ČSR a je koordinačním a metodickým 
střediskem pro sítě knihoven v oboru 
působnosti ministerstva. Jako orga-
nizační součást ústavu se knihovna 
podílí na jeho úkolech především 
v oblasti VTEI. V rámci reorganizace 
ÚŠI bylo následně do SPKK převe-

určujícím pro její budoucnost. Tím 
byla automatizace a zavádění nových 
technologií.8

Politické události v naší zemi, k nimž 
došlo na podzim roku 1989, vedly k ra-
zantním změnám ve všech oblastech 
života a projevily se i na řadě opatření 
realizovaných počátkem devadesá-
tých let v SPKK. Po zrušení cenzury 
byly v roce 1990 zpřístupněny čtená-
řům publikace z tzv. zvláštního fondu. 
(Knihy vyčleněné z hlavního fondu 
z ideologických důvodů byly opět do 
fondu vřazeny). Navazující profilace 
knihovního fondu, která byla zahájena 
v roce 1991, se zaměřila na vyřazování 
nadbytečných multiplikátů morálně 
zastaralé literatury. Knihovna prošla 
zásadním procesem přerodu nejen 
z hlediska nových pohledů a postojů 
na pedagogickou orientaci své čin-
nosti podle nových hodnotících krité-
rií a stanovených obsahových priorit, 
ale především následující léta zna-

menala skutečnou revoluci ve využí-
vání nových informačních technologií 
v knihovnické praxi. V průběhu 90. let 
došlo v SPKK postupně k nutné auto-
matizaci veškerých knihovnických pro-
cesů.9 Jako první byla automatizována 
bibliografie, lístková kartotéka byla 
uzavřena a záznamy začaly být uklá-
dány v systému CDS/ISIS do Pedago-
gické bibliografické databáze (PBD). 
Souběžně s automatizací bylo zahá-
jeno retrospektivní zpracování fondu.

Ke dni 31. 12. 1990 byl zrušen Ústav 
školských informací a 1. 1. 1991 vznikl 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
(ÚIV) a SPKK se stala jeho součástí 
jako státní vědecká knihovna pro pe-
dagogiku a školství. Převratné poli-
tické události začátku devadesátých 
let a z nich vyplývající nové odborné 
úkoly SPKK kladly značné nároky na 
nové formy a způsoby práce knihovny. 
Zrušení oborového povinného výtisku 
v roce 1992 se negativně odrazilo na 

výrazném zvýšení nákladů knihovny 
na nákup knihovního fondu. Z mi-
mořádných počinů knihovny v 1. po-
lovině devadesátých let je vhodné 
připomenout např. jubilejní vydání 

deno oddělení metodiky a výzkumu 
a knihovna se rozrostla na pět oddě-
lení.7

Od roku 1976 SPKK plnila úkoly od-
větvové knihovny a funkci základ-
ního informačního střediska pro mi-
nisterstvo školství. V dalších letech 
knihovna rozvíjela spolupráci s obo-
rovými informačními středisky (pře-
devším se státními vědeckými knihov-
nami, knihovnami pedagogických 
fakult a knihovnami dalších ústavů 
řízených ministerstvem školství) a ko-
ordinací nákupu zahraničních perio-
dik a jejich analytickém zpracování 
se zasloužila o vznik rozsáhlé biblio-
grafické kartotéky české i zahraniční 
článkové literatury. 

V osmdesátých letech se vedle pl-
nění dosavadních úkolů, kterými byla 
knihovna pověřována, objevil v její 
činnosti nový charakteristický prvek, 
který se bude dále rozvíjet a stane se 

6 Rozhodnutí MŠ ČSR ze dne 9. 4. 1973, č. j. 
7870/73-400 o delimitaci SPKK; č. j. 6123/74-110 
ze dne 6. 2. 1974 – nový statut ÚŠI.
7 Oddělení doplňování a zpracování fondu, od-
dělení služeb čtenářům a ochrana knihovního 
fondu, oddělení bibliografie a dokumentace, od-
dělení speciálních referátů a oddělení metodiky 
a výzkumu.
8 1984: Byl zpracován návrh na mikrofišování 
a využívání mikrofiší v resortu školství v oblasti 
devizové literatury a ideový záměr automatizace 
vybraných agend SPKK. 1989: Zahájeno poskyto-
vání reprografických služeb uživatelům knihovny 
z jejích prezenčních fondů.
9 V roce 1992 knihovna získala 5 počítačů, což 
umožnilo zahájit katalogizaci v systému MARKS 
a v roce 1995 po zakoupení nového softwarového 
zařízení byl spuštěn nový výpůjční systém. Sou-
časně bylo zahájeno analytické zpracovávání ko-
meniologické literatury do databáze KOM (v sys-
tému CDS/ISIS), přírůstky knih Sukovy knihovny 
byly od března r. 1993 zpracovávány v systému 
MARKS-ISIS.
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u příležitosti 400. výročí narození 
J. A. Komenského Bibliografie knižních 
komenian za léta 1945–1990, doplněné 
předmluvou o stavu komeniologic-
kého bádání v tuzemsku i zahraničí 
v české a anglické verzi, nebo uspořá-
dání akce SUK – Čteme všichni – anketu 
dětí, knihovníků veřejných a školních 
knihoven, v níž se každoročně hlasuje 
o nejoblíbenější a nejčtenější knihu 
pro mládež uplynulého kalendářního 
roku a která trvá dodnes.10 Dalším ne-
méně náročným odborným úkolem, 
s nímž se knihovna vyrovnala, bylo 
zpracování 1. verze Českého pedago-
gického tezauru – řízeného oborového 
slovníku určeného k indexování zá-
znamů a jejich vyhledávání v peda-
gogické databázi a zpracovaného na 
podkladě Evropského pedagogického 
tezauru.

V polovině devadesátých let se usku-
tečnila reorganizace ÚIV, SPKK jako 
jedna z divizí ústavu fungovala v rámci 

na oblast výchovy, vzdělávání a škol-
ství, požádalo vedení knihovny svého 
zřizovatele o změnu názvu, který by 
lépe vystihoval její postavení a funkci 
a od 1. ledna 2004 knihovna nesla 
název Národní pedagogická knihovna 
Komenského (NPKK).

K poslední organizační změně, kte-
rou knihovna prošla, došlo v červenci 
roku 2011, kdy se stala součástí Národ
ního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského. Přelomovým mez-
níkem v její téměř stoleté historii byl 
rok 2016, kdy se po šedesáti pěti letech 
svého působení na adrese Mikuland-
ská 5, Praha 1, přestěhovala do nově 
zrekonstruovaných prostor v Jeruza-
lémské ulici ve stejné pražské čtvrti 
a tím se otevřela nová etapa v jejím 
vývoji: je to především bezbariérová 
dostupnost celého čtenářského pa-
tra, včetně sociálního zařízení, čímž 
knihovna naplňuje rovněž standardy 
fyzické dostupnosti kulturních insti-

tucí poskytujících veřejnou službu 
a zvyšuje jejich uživatelský komfort, 
dále dvě studovny – všeobecná a spe-
ciálních fondů, které jsou situovány 
po obou stranách půjčovny a zaují-
mají spolu s ní celé 2. patro budovy 
s celkovým počtem 28 čtenářských 
míst, nebo elektronický vstupní sys-
tém vymezující pohyb veřejnosti a za-
městnanců v rámci celého objektu 
a zajišťující v dnešní době jejich to-
lik žádoucí ochranu a bezpečnost. 
Knihovna rovněž vstřícně reflektuje 
potřeby svých uživatelů – např. zříze-
ním dětského koutku v půjčovně pa-
matovala na speciální potřeby rodičů 
s dětmi z početné uživatelské obce vy-
sokoškolských studentů. Samozřej-
mostí je i speciální počítač pro slabo- 
zraké uživatele knihovny.

Věřme, že si Pedagogická knihovna 
J. A. Komenského zachová své neza-
měnitelné postavení v celorepub-
likovém vzdělávání budoucích uči-

telů a širší pedagogické veřejnosti 
a bude se podílet na procesu celoži-
votního vzdělávání v současné infor-
mační společnosti a že bude i nadále 
onou pověstnou „branou k poznání“ 
a „vydatným pramenem studia peda- 
gogiky teoretické i praktické“.

nové organizační struktury kromě 
svého sekretariátu se třemi odbor-
nými odděleními: oddělení doplňování 
a zpracování fondů, oddělení služeb 
čtenářům a ochrany fondů a oddělení 
bibliografie a dokumentace.

První desetiletí 21. století znamenalo 
pro knihovnu období dalšího rozvoje, 
který byl zaměřen mimo jiné na roz-
šíření služeb handicapovaným čtená-
řům a vzdáleným uživatelům. Rozsáhlá 
rekonstrukce studovny, jejímž cílem 
bylo zvýšení kapacity úložného pro-
storu a počtu studijních míst, a moder-
nizace knihovny s vestavbou osobního 
výtahu zajistila bezbariérový přístup 
pro uživatele s omezenou možností 
pohybu a tím i dostupnost služeb 
knihovny pro handicapované čtenáře.

Vzhledem k tomu, že SPKK byla je-
diná veřejně přístupná knihovna s ce-
lostátní působností a s nejúplnějším 
knihovním fondem specializovaným 

10  První ročník této soutěže se uskutečnil v roce 
1994. Anketa nese jméno profesora Václava Fran-
tiška Suka, významného prvorepublikového teo- 
retika dětské literatury a zakladatele Sukovy stu-
dijní knihovny literatury pro mládež.
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