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LIŠILY SE BAROKNÍ A KLASICISTNÍ UČEBNICE 
TVAREM NEBO OBSAHEM? NĚKOLIK POSTŘEHŮ 

NA ZÁKLADĚ FONDŮ KNIHOVNY NA V PRAZE

Václav Bartůšek

Vyučování na všech druzích škol si bez učebnic také už v době baroka a klasicis-
mu, tedy zhruba od roku 1620 do osmdesátých let 18. století, neumíme vlastně ani 
představit. Učebnice byla tehdy již spjata s výukou daleko těsněji, než tomu bylo 
v dřívější době. Proto si můžeme klást otázky nejen o tom, jaké učebnice se tehdy 
na našich školách používaly, v jakých druzích škol a jaké svědectví nám zanechaly 
o vzdělanosti té doby i o způsobu výuky, případně i charakteru jednotlivých vyučo-
vacích předmětů, ale i zda se učebnice, podobně jako je tomu v mnohých případech 
i v současné době, nějakým způsobem od tehdejší knižní produkce odlišovaly, zda 
to bylo již na první pohled i formální odlišení tvarem nebo se jednalo pouze o od-
lišný obsah těchto knih od ostatní knižní produkce baroka a klasicismu, případně 
zda učebnice měly určitou charakteristickou obsahovou skladbu a jakým způsobem 
přispívaly k dosažení vzdělávacích a výchovných cílů příslušné epochy. 

Základní charakter učebnice byl již i v barokní době v podstatě vymezen nejen 
oborem, jehož se příslušné učebnice týkaly, ale i tehdejším školním systémem, 
který se podobně jako v dnešní době skládal ze tří stupňů, avšak pojatých pře-
ce jen trochu jinak, než v současnosti. Jestliže učebnice začala hrát určitou roli 
v počátcích vzdělávání budoucí inteligence v době renesance, humanismu, ne-
došlo pochopitelně ani k poklesu jejího významu v době manýrismu a pak i ba-
roka a klasicismu.1 Zatímco se v době renesance až do počátku 17. století dávala 
přednost vzdělání v městských školách, začalo po bitvě na Bílé Hoře postupně 
obzvláště v oblasti středního školství převažovat školství církevních řádů, v je-
jichž kolejích i klášterech získávali žáci a studenti často i ty nejnovější poznatky 
z tehdejší evropské (do tehdy vlastně světové) vědy. 

Výuka na řádových školách všech tří stupňů probíhala v českých zemích v pod-
statě od středověku. Tehdy ji reprezentovali svými klášterními školami především 
benediktini a spolu s nimi premonstráti, kteří byli v pobělohorském období ozna-
čováni jako tzv. staré řády na rozdíl od jezuitů nebo i od dalších řádů řeholních 
kleriků a později vzniklých řádů, kterým se dostalo označení řády moderní nebo 

1  Nejnověji srv. Jitka Reichlová.: Nejstarší tištěné početnice z doby předbělohorské. In Documenta Pra-
gensia XI, 1993. Sborník příspěvků z konference „Škola a město“, konané ve dnech 5.–6. října 1992, 
s. 108–118, kde je uvedena i literatura k tomuto tématu. 

Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem nebo obsahem? Několik postřehů na základě fondů…



162

Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

nové. Právě jezuité, kteří přišli do pražského Klementina roku 1556, tedy ještě za 
života zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly, jenž řád založil v Paříži 
v roce 1534, vnesli do tehdejšího školství nové uspořádání a obohatili ho o mno-
hé nové pedagogické prvky. Jejich školství se v Praze (kde provozovali středo-
školskou i vysokoškolskou výuku), v Olomouci (i zde byly oba druhy výuky), 
v Brně (kromě gymnázia působil noviciát), v Českém Krumlově, v Chomutově 
a v Jindřichově Hradci (kde působila gymnázia) zdárně rozvíjelo v konkuren-
ci s latinským veřejným školstvím jednotlivých měst, které bylo řízeno z Prahy 
Karlovou univerzitou, odkud byli dosazováni vzdělaní bakaláři do českých měst, 
i s českobratrským školstvím. Nucenou přestávku znamenalo pro jezuitské škol-
ství na území českého království stavovské povstání v roce 1618. 

Po bitvě na Bílé hoře nastoupili jezuité, kteří se vrátili z dvouletého vyhnanství, 
ještě urputnější boj o získání monopolu na vzdělání, který ovšem tehdy zname-
nal snahu vyniknout svou činností mezi jednotlivými rekatolizačními složkami 
katolické církve a prosadit ve spolupráci s vítěznými Habsburky svůj podíl na 
představách o vývoji v Čechách a na Moravě po porážce stavů. To se jezuitům 
skutečně podařilo a jejich vysoké i střední školství bylo pokládáno za jeden z nej-
důležitějších nástrojů na získávání českých zemí zpět do lůna katolické církve. 

Čím se tedy jezuitské školství vyznačovalo a na co bylo zaměřeno? Byla to 
pře devším náboženská výchova, v jejímž rámci bylo ovšem ponecháno i znač né 
množství času pro seznámení se s jinými vědami než pouze s teologií. Tři zá kladní 
druhy řádových škol orientovaných na veřejnost tvořilo gymnázium (střední 
ško la), filozofie (přípravka na univerzitu) a teologie (vysokoškolské studium). 
Gymnázia se skládala ze tří stupňů po dvou třídách se společným učitelem (na 
nižším gymnáziu magistrem, v poetice a v rétorice s profesorem). Základům 
mluv nice se učili žáci připravení z elementární školy (většinou farní) v principii 
a v parvě (1. a 2. třída = gramatický oddíl), své jazykové schopnosti dále rozvinuli 
v gramatice a v syntaxi (3. a 4. třída = poetický oddíl) a studia zakončili v poetice 
a v rétorice (5. a 6. třída = řečnický oddíl). Vedle latiny a náboženství se vyučovalo 
základům řečtiny. Označení tříd i systém výuky na gymnáziích převzaly pro celé 
pobělohorské období pro své školy i další řády, stejně jako tehdy již méně početné 
střední školy ve větších městech, ovšem s menšími či rozsáhlejšími úpravami. 

Jezuitský školní řád ze samého konce 16. století byl svým způsobem souhrnem 
nejlepších zásad tehdejší pedagogiky, avšak nepřekonal jiné školní řády podobně 
zaměřených institucí té doby. V tomto směru ho také kritizoval Jan Amos Ko-
menský, který pokládal dosavadní školní řády za nepřirozené, protože nevěnovaly 
dostatečnou péči vývoji kolektivu žáků, ale zabývaly se pouze nadanými jedinci, 
jejichž talent však do jisté míry ubíjely jednostranností jazykové výuky bez reálií. 
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Komenský naopak kladl důraz na praktickou výuku na všech stupních škol, jejímž 
vyvrcholením měly být studijní cesty po absolvování vysoké školy. 

Faktem ovšem zůstává, že absolvování vzdělání u jezuitů umožňovalo většině 
studentů tehdejší doby zvládnout studium na tzv. světských fakultách univer-
zit, tedy na právech a na medicíně, která kladla vyšší požadavky na poznatky 
z přírodních a exaktních věd v medicíně, chirurgii i v lékárenství a vyžadovala 
si i jisté předpoklady pro empirické pozorování, případně i na jiných vysokých 
školách technického charakteru, kde bývalo úhelným kamenem především stu-
dium vojenského inženýrství, hlavně pevnostní architektury. To svědčí o tom, 
že i jezuité zaváděli do svého studia novinky a změny, zejména pokud se týká 
praktického zaměření, kde se nechali občas inspirovat i příkladem piaristů, jak 
to dokládají např. pokusy o výuku charakteru elementární školy na gymnáziu 
v Jihlavě. Jezuité jistě zaváděli alespoň částečně i poznatky, které dosáhli laičtí 
členové řádu při výkonu činnosti řemeslného charakteru jako mechanici, lékárníci, 
ranhojiči a poznatky z misijních cest i literární činnosti jednotlivých členů řádu, 
s nimiž se jistě mohli seznámit i řádoví učitelé četbou literárních děl některých 
z nich v řádových knihovnách. Také na univerzitě, zejména filozofické fakultě, 
zaváděly do výuky poznatky ze svých matematických a fyzikálních výzkumů, na 
nichž někteří členové řádu pracovali nepřetržitě i po několik desetiletí. 

První systematičtější snahy o reformy školského systému se na jezuitských vy-
sokých školách v habsburské monarchii projevily kolem roku 1720. Některým úpra-
vám v obsahu i v systému vzdělávání, jako např. bylo zavedení učebnice Janua 
linguarum reserata od J. A. Komenského do výuky na gymnáziu koncem 17. století, 
nebyl na překážku ani vyspělý jezuitský katolicismus. Je ovšem pochopitelné, že 
tyto učebnice byly zavedeny po menších ideologických úpravách a byly vytištěny 
v klementinské jezuitské tiskárně v Praze. Od 1. poloviny 18. století začínal do 
středního školství v našich zemích více zasahovat rakouský státní aparát, který měl 
eminentní zájem o co nejrychlejší zavádění reálných poznatků do studia. Zde se tedy 
ještě důkladněji otevřela jezuitům možnost využít některých nových přírodovědec-
kých poznatků řádových badatelů, zejména vynikajících matematiků nebo přírodo-
vědců a cestovatelů, kteří se zúčastňovali misijních, většinou zaoceánských, cest. 

Výhradně na vyučování byli zaměřeni piaristé, další řád řeholních kleriků, 
kte rý se podílel v pobělohorském období na školní výuce v českých zemích. Zfor-
movali se na přelomu 16. a 17. století, jako rok založení se uvádí 1597, pod 
vedením sv. Josefa Kalasanského, který tehdy začal osobně vyučovat římskou 
mlá dež. Piaristé vynikali především na úseku nižšího (elementárního) školství. 
Elementární školy zřizovali spolu s gymnázii při svých kolejích nejčastěji. Vedle 
nižšího a středního školství se piaristé věnovali i vyššímu školství, zejména výuce 
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na filozofických přípravkách v matematickém a fyzikálním školení a přípravě 
studentů na praktický život. Na praktické vzdělání kladli velký důraz a jejich 
zvláštní třídy tzv. aritmetiky, které studenti absolvovali na závěr studia (většinou 
gymnaziálního, často i nedokončeného) na příslušné piaristické škole, které při-
pravovaly studenty pro praktický život, např. na hospodářskou dráhu úředníků 
(většinou panských), se staly základem pro rozvoj pozdějších reálek a středního 
odborného školství, stejně jako třídy tzv. podvojného účetnictví, které na tzv. 
vyšší aritmetické třídy navazovaly a vznikaly v šedesátých a sedmdesátých letech 
18. století při velkých piaristických školách a byly na úrovni vyššího školství. 
Zhruba lze ovšem konstatovat, že se piaristické střední školství, podobně jako 
tomu bylo u ostatních tehdejších středních (tzv. latinských) škol, tedy gymnázií, 
v jádru řídilo podle systému jezuitského školství, ačkoliv mělo vlastní řád upra-
vený na základě své pedagogické praxe. 

Do našich zemí přišli piaristé roku 1631 z Itálie do Mikulova na Moravu na 
pozvání olomouckého biskupa kardinála Františka z Ditrichštejna. První kolej 
na území Čech byla založena roku 1640 z podnětu Vojtěcha Arnošta kardinála 
Harracha na panství Frebonie z Pernštejna v Litomyšli . Do Prahy se jim podařilo 
proniknout po velkém úsilí až v roce 1752. Z počátku a zejména ve 2. polovině 
17. století a v 1. polovině 18. století se usazovali hlavně v poddanských měs-
tech na základě tzv. kavalírských fundací šlechty, v jejíž službách působili hojně 
i jako zpovědníci, zatímco jezuité zakládali své koleje se souhlasem panovníka 
v nejdůležitějších královských městech. Teprve ve 2. polovině 18. století pronikli 
piaristé nejen do Prahy, ale i do dalších královských měst. Jejich šíření pokračo-
valo i po reformách Marie Terezie v sedmdesátých letech 18. století, kdy po roce 
1773 (zrušení jezuitského řádu) převzali výuku na některých školách po jezuitech. 
O velkém zájmu o tento školský řád, kde se skládal čtvrtý řeholní slib bezplatného 
vyučování, svědčí řada pokusů o jeho usídlení v různých českých, moravských 
i slezských městech, které piaristé již nemohli uskutečnit. Nejdříve to bylo větši-
nou kvůli nedostačujícím finančním podmínkám na zabezpečení výuky ze strany 
jednotlivých fundátorů, později spíše pro velký zájem o jejich školy. 

Mezi výukou v jednotlivých třídách a učebnicemi bývala obzvláště u výuky ve 
filologii těsná vazba. Na gymnáziích se pro výuku latiny používaly původně učebni-
ce portugalského jezuity Manuela Álvareze (* 4. 6. 1526 Ribeira Brave na Madeiře, 
† 30. 12. 1582, Evora – Portugalsko), na jejichž používání měly jezuitské latinské 
školy (gymnázia) dlouhodobě výsadní právo.2 Učebnice byly připraveny pro vý-
uku latiny v prvních čtyřech (případně třech) ročnících gymnázia až do re forem 

2  Životopisné údaje viz Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, 
red. Zdeněk Tobolka (dále K); Knihopis českých a slovenských tisků…, Dodatky (dále Kd). 
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těchto škol v roce 1778, tedy vlastně ještě pět let po zrušení jezuitského řádu. Podle 
dalších upravených celkových i dílčích vydání se učilo i po školních reformách.3 
Mnohem více, zejména do školních reforem Marie Terezie se vlastně v podstatě 
užívaly dvě učebnice vždy současně ve dvou třídách latinských škol. První z učeb-
nic „Principia seu Rudimenta Grammatices Ex Institutionum Emmanuelis Alvari 
e Societate Jesu…“, která uvádí, že jde o učebnici počátků latiny, se užívala v po-
čátečním období gramatické výuky – v 1. a 2. třídě tehdejšího gymnázia – v parvě 
(zvané též rudimenta) a v principii. Věnovala se spíše hláskosloví a tvarosloví a po-
znatkům ze skladby jen elementárně, obsahovala též ukázky z příslušné četby, např. 
z latinského překladu Ezopových bajek nebo katechismu jezuity sv. Petra Canisia, 
z děl starořímských klasiků Cornelia Nepota nebo Marca Tullia Cicerona, případně 
i z přípravy na výuku řečtiny, která se naplno rozjela až v následujícím ročníku.4 
Druhá z učebnic, nebo spíše druhý díl, pro je hož různá vydání se zpravidla pou-
žíval název „Emmanuelis Alvari e Societete Jesu Grammaticarum Institutionum 
libri primi Epitomae syntaxeos item faciliora Praecepta, ex jusdem Authoribus 
libro Secundo excerpta. In usum Medieae Classis Grammatices Soc. Jesu, per 
Provinciam Bohemiae…“, se používala ve třetí třídě gymnázia gramatice a asi ještě 
i v následujícím ročníku latinských škol, tzv. syntaxe, kterou končilo tehdejší nižší 
gymnázium.5 Také tyto učebnice obsahovaly kromě výuky mluvnice tentokrát za-
měření především na skladbu a na završení celého základního gramatického kurzu 
a k přechodu na složitější básnické a řečnické figury, které se probíraly v následu-
jících dvou ročnících vyššího gymnázia,6 ještě i ukázky z autorů doporučených 
k latinské školní četbě v obou třídách, tedy z děl Marca Tullia Cicerona (Cato maior 
de senectute, Somnium Scipionis, lehčí dopisy a později dílo De Officiis nebo 
i těžší dopisy např. ad T. Pom ponium Atticum nebo ad Quintum fratrem epistolae 
selectae apod.), Quinta Curtia Rufa, Gaia Iulia Caesara (De Bello Gallico, De Bello 
Civili).7 Učebnice bývaly do plněny v 18. století i výkladem k výuce starořeckého 
jazyka, který zpracoval jezuita Jacobus Gretser, v rozsahu asi 40–50 stran.8 Pro 
výuku ve třídách vyššího gymnázia se používal zvláštní díl Alvarezovy učebni-
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3  K Přehled na s. 22 a dále zejména č. 131–137. 
4  K 172, 181. Při dalších znánkách o učebnici uvádím dále jen Álvarez I. 
5  V různých vydáních z konce 16. století se např. uvádí…, v 17. století… a v 18. století…
6  Jednalo se o pátou třídu poetiku a šestou rétoriku. Po školních reformách mělo nižší gymnázium 

3 a vyšší 2 třídy. 
7  Např. K 138–143. Při dalších zmínkách o učebnici uvádím dále jen Álvarez II. 
8  K 139–143. Např. u č. 141. přídavek XV. s. 223–260 – Jacobi Gretseri Societatis Jesu Insti tutionum 

linguae graecae libri I. De octo partibus orationis pars altera de conjugetionibu verborum. In faci-
liorem, brevioremque usum redacta . Pragae Typis Academicis An. 1754. 
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ce „Emmanuelis Alvari e Societete Jesu Institutionum Grammaticarum liber III. 
Syllabarum de dimensione cui adjunguuntur Ars Metrica, Candidatus Rhetoricae 
Alliaque in Humanitatis, seu Poeseos Schola fere praelegi solent. Kniha byla vy-
dána jezuitské tiskárně v Klementinu v Praze roku 1757. Mě la celkem 654 stran 
a byla osmerkového formátu. Obsahovala ukázky z antických klasiků – zejména 
z řečí M. Tullia Cicerona (např. i „In Catilinam), z Ovidia (Epistulae ex Ponto), 
z Aeneidy od P. Vergilia Marona z jezuitského autora P. Josefa Juvencia. Pokračoval 
zde rovněž spis Jacoba Gretsera, který se týkal výuky staré řečtiny. Byly vydány 
i ukázky z nejzávažnějších textů Canisiova Katechismu, které se týkaly církevního 
práva a navazovaly na texty vydávané v předchozích dílech těchto učebnic.9

V gramatické a syntaktické třídě docházelo v jezuitském řádu k alternaci s další 
učebnicí. Jednalo se o dílo Jana Amose Komenského Janua linguarum reserata, 
kterou jezuité několikrát vydali, ovšem opravenou od míst, která považovali z hle-
diska tehdejšího učení římsko-katolické církve za sporná.10 Ještě více docházelo 
k alternaci u piaristického řádu, kde byl např. v polské provincii doporučován 
od významného piaristy S. Konarského již v nižších ročnících šlechtické aka-
demie Orbis pictus. Samozřejmé potom bylo i využívání učebnice Komenského 
Janua liguarum reserata, většinou jezuitských vydání, na piaristických gymnázi-
ích po dlouhou dobu v době před školními reformami daleko více rozšířeno než 
na gym náziích jezuitských. Piaristé došli ještě dál. Piarista P. Amadeus Schuster 
a S. Jo sepho (* 20. 12. 1690 Břeclav, † 22. 7. 1727 Litomyšl) dokonce upravil 
druhý díl Alvarezovy gramatiky pro řádovou výuku. Doplnil ho mnohými pří-
slovími a historickými postřehy, takže z této učebnice můžeme získat materiály, 
které se u jiných barokních autorů, zejména u J. A. Komenského nevyskytují.11 
Tato učebnice byla v piaristickém řádu při gymnaziální výuce asi dosti použí-
vaná, zejména v 1. polovině 18. století a možná i později, jak to dosvědčuje její 
rozšíření v různých, zejména řádových, knihovnách i dvě vydání této učebnice 
v roce 1725 a 1727.12 Rovněž učebnice pro vyšší gymnaziální třídy měly nejspíše 
svou alternaci. Jednalo se nejspíše o práci známého českého jezuitského dějepisce 

9  Srv. např. Václav Pumprla.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomou-
ci. I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501–1800. Sv. 1., A–(). Olomouc 197, 
č. 103. Při psaní o této učebnici uvádím dále jen Álvarez III. 

10  Srv. např. Ema Urbánková: Soupis děl J. A. Komenského v českoslovensých knihovnách, archivech 
a museích. Praha 1959. 

11  Josef Tříška: Kázání a rétorika litomyšlských piaristů (Od baroka k humanismu). In: Litomyšl, 
duchovní tvář českého města. Litomyšl 1994, s. 79–120. 

12  Václav Bartůšek: Piaristická gramatika Manuela Álvareze v Pražské piaristické knihovně SÚA 
v Praze. In.: PHVK. Sborník ze 6. odborné konference Olomouc 8. a 9. října 1995. Sdružení kniho-
ven ČR, SVK Olomouc, Brno 1997, s. 53–61. 
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Bohuslava Balbína z Orličné (* 3. 12. 1621 Hradec Králové, † 28. 11. 1688 Praha) 
Verisimilia humararum disciplinarum seu Judicium privatum de omni litterarum 
(quas Humaniores appellant) Artificio; quo in Libello Praecepta Epistolarum, La-
ti nitatis, Grammmatices, Poetices (generatim et speciatim) Elementorum, Sym-
bolorum, Historiae, Rhetoricae (sacrae et profanae) aliaque hujusmodi, summa 
brevitate adferuntur, et quid in singulis Verissimile fit proponitur.13 Zdá se však, 
že tato kniha vlastně učebnicí nebyla, sloužila asi jako přehled poetiky, kterého 
využívali nejspíše učitelé škol, případně i jiní tehdejší vzdělanci. Mohli bychom 
ji tedy spíše zařadit mezi tzv. školní knihy, které asi Alvarezovy učebnice spíše 
doplňovaly a rozšiřovaly.14

Zajímavou stránkou těchto učebnic je i jejich mnohojazyčnost. Nosným textem 
v nich bývá latina, ale vedle ní se často vyskytují i další jazyky. Nejedná se větši-
nou pouze o jazyk posluchačů, kteří se latinu učili, ale alespoň ještě o jeden jazyk, 
většinou ze sousední země nebo souvisejícího jazykového prostředí, tedy zejména 
o jazyky, které se v příslušné řádové (ať jezuitské či piaristické) provincii vysky-
tovaly spolu. Např. v piaristické provincii germania se vyskytovaly, jako např. 
již zmíněná Schusterova úprava Alvarezovy učebnice, učebnice německo-české, 
podobně to bylo i s jezuitskými gramatikami, u nichž např. u vydání v sousední 
uherské provincii (většinou u tisků vydaných v Trnavě) přibývá maďarština apod. 
Pro zlepšení jazykové kultury členů řádu, a to nejen řádových učitelů, se pak 
tě šili zvláštní oblibě i jakési mnohojazyčné příručky výrazného obdélníkového 
tvaru, kde si mohli uživatelé vyhledat význam příslušného slova hned v několika 
evropských jazycích. Takovéto příručky můžeme najít i v řádových piaristických 
knihovnách nejen v pražské piaristické knihovně, ale i v piaristické knihovně v Li-
tomyšli apod. 

Učebnice se používaly ovšem i v jiných předmětech než v jazykové výuce 
a i v niž ších i vyšších ročnících škol. V oblasti neuniverzitního vzdělávání zaují-
mal v tomto směru vlastně jisté prvenství právě piaristický řád, protože poskytoval 
daleko ucelenější vzdělání jak při přípravě nejmladších žáků (ve třídách čtenářů 
a písařů – legenda a scribenda) na další studium na gymnáziích, tak při uvádění 
studentů, kteří se rozhodli zakončit svá gymnaziální studia do praxe (nižší a vyšší 
aritmetika, případně i studium na veřejných filozofických učilištích).15 Z učebnic 
pro nižší třídy elementárních škol jsou dosti pozoruhodné knihy určené pro scri-
bendu, které se vyskytují v němčině a zabývají se kromě ortografie i poměrně do 

Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem nebo obsahem? Několik postřehů na základě fondů…

13  Kniha byla vydána v Praze v tiskárně v Klementinu v roce 1666. 
14  O užívání tohoto termínu srv. podrobněji Jarmila Skalková: Obecná didaktika. ISV nakladatelství, 

Praha 1999, s. 93. 
15  Václav Bartůšek: Elementární školství.
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hloubky gramatikou jazyka, který používali žáci před výukou latiny, která byla 
vlastně na latinských školách ve většině předmětů jazykem vyučovacím. 

Ve třídě, která na ní navazovala, tedy v aritmetice, kde převažovala výuka 
počtů, se používalo daleko více druhů učebnic psaných většinou v národních 
ja zycích, což do značné míry navazovalo i na předchozí humanistické období.16 
Tyto knihy se daly rozdělit zhruba na dva okruhy. První se zabýval spíše kupec-
kými počty, zatímco druhý okruh se daleko více přibližoval k vyšší matematice. 
Bylo to dáno charakterem aritmetické třídy a jejím rozdělením na tzv. aritmetiku 
nižší a vyšší (aritmetica minor a aritmetica maior). O obou odděleních aritmetic-
ké třídy se dá v podstatě říci, že své žáky a studenty vychovávalo pro život. Ty 
mladší pro další, pokud si to přece jen nerozmyslili a nešli studovat na gymnázi-
um o rok později,17 pro vyučení v řemesle a pro obchodní činnost, případně nižší 
úřed nické služby. Větší žáky, kde tvořili většinu posluchačů absolventi nižšího 
gymnázia spolu s absolventy celého gymnázia, případně i studenty z dalších druhů 
tehdejších vyšších škol, kteří dříve ani u piaristů nestudovali,18 vedli učitelé ve 
vyšších aritmetických třídách k osvojení si matematiky na vyšší úrovni, aby nejen 
vyhověli požadavkům na tehdejších vyšších a vysokých školách, ale mohli získat 
kvalifikaci ve složitějších technických oborech, v přípravě pro vojenskou nebo 
úřednickou kariéru ve státní nebo dvorské službě, nebo ve složitějších řemeslech, 
kde se skládaly i zkoušky na vysokoškolské úrovni, např. v lékárenství.19 Využití 
matematiky k vyšším hospodářským počtům bylo ovšem i v této třídě, kromě 
dalších poznatků z vyšší matematiky i reálií, základním cílem výuky. To potvrdil 
i další vývoj piaristického školství ve 2. polovině 18. století. V této době postupně 
vznikla třída, v níž se piaristé začali věnovat výuce podvojného účetnictví, která 
stála na rozmezí střední a vyšší školy. Spíše šlo o vyšší vzdělávání neuniverzit-
ního směru. První třída tohoto druhu byla otevřena nejdříve při piaristické koleji 
v Praze roku 1764/5 a odtud se rozšířila v době před školními reformami i na další 
významnější piaristické ústavy, zvláště po nařízení panovnice Marie Terezie, aby 
se toto vzdělání stalo součástí teoretické přípravy státních úředníků.20

16  Srv. . Jitka Reichlová: c. d. 
17  Zpravidla se do gymnázia z piaristických škol odcházelo po dokončení výuky ve scribendě. 
18  Někdy zde studovali ještě i studenti z počátečních ročníků filozofických přípravek univerzit i samo-

statných ústavů, nebo počátečního ročníku právnické fakulty. 
19  Václav Bartůšek, Lékárníci z gymnázia v Benešově. In: Farmaceutický obzor (dále FO), roč. LX., 

1991, č. 9, s. 425–428. 
20 Srv. nejnověji Václav Bartůšek, Knihovníci piaristické koleje v Praze (dále Knihovníci…), Paginae 

historiae (dále PH) 12/2004, s. 5–46. 
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Mezi učebnicemi bychom již také v této našli i některé zajímavosti, kdy se 
autoři pokoušeli zvládnout probíranou látku pomocí metod a poznatků z jiného 
oboru, než bychom to předpokládali. Jindy obsahovaly učebnice více poznatků, 
než bychom očekávali, a často i středoškolské učebnice mohly docela dobře po-
sloužit na vysoké škole. Takové případy se stávají ovšem občas i v dnešní době, 
kdy se daleko ostřeji dbá na vymezení školských stupňů. Zda k takovým případům 
docházelo někdy i záměrně, jako se stávalo někdy v pozdější době, lze dnes těžko 
již odhadovat.21 Z některých cyklů obzvláště učebnic, nebo i školních knih, filozo-
fie bývaly dosti odlišné, neboť vznikaly často jako texty a příručky pro sou kromou 
řádovou výuku a později byly většinou využívány jako učebnice ve veřejných 
filozofických učilištích i na fakultách jednotlivých univerzit. 

Uživatele učebnic můžeme určit jednak podle titulního listu, kde bylo někdy 
dokonce i uvedeno, jaké třídy se mají z učebnic učit. Konkrétní vlastníky učebnic 
potom můžeme často zjistit z různých nápisů nebo jiných grafických projevů, 
které se nejčastěji nalézaly na přídeštích nebo předsádkách knih. Nejčastěji se 
zde můžeme setkat s podpisy vlastníků, bohatší z nich někdy zanechali i exlibris. 
Pozdější uživatelé zanechávali v knihách dokonce i razítka, zejména na konci 
18. století, jako např. významný piaristický topograf P. Jaroslav Schaller a S. Jo-
sepho (* 6. 3. 1738 Konopiště, † 6. 1. 1809 Praha). Někdy střídaly učebnice více 
majitelů, jiným zůstala jedna učebnice po celý život a dokonce ji asi využívaly 
při výuce, jak to známe např. u již zde uvedené Schusterovy mutace učebnice 
E. Álvareze, jejíž druhé vydání uložené v NA v Praze vlastnil (po vstupu do pia-
ristického řádu v roce 1749 vlastně pouze užíval) od svých 15 let student a později 
člen piaristického řádu (a pochopitelně též po nějakou dobu i učitel) P. Joachimus 
Schenk a S. Anna (* 29. 12. 1731 Nový Jičín, † 25. 7. 1799 Stará Voda). 

Knihovny latinských učebnic mívaly zpravidla dvě oddělení. Jedno byla asi 
knihovna pro žáky a studenty, kde byla asi vedle Álvarezových učebnic shromaž-
ďována růz ná vydání antických klasiků, případně i učebnice pro základní piaristic-
ké školy, aritmetiku i další reálné předměty. Jejich provozovatelé, barokní školní 
řády – jezuité, piaristé, premonstráti, případně i jiné církevní řády se je snažily 
získat, nejčastěji darem nebo koupí někdy i ve větším množství, aby je alespoň 
při vyučování mohly poskytovat těm (chudším) žákům, kteří si je nemohli jinak 
opatřit. Problémy s učebnicemi bývaly spíše v nižších třídách, kde bývalo více 
žáků. Že se knihy nakupovaly, dokazuje také to, že v účetnictví řádových domů 
můžeme téměř pravidelně najít i položku na nákup knih. 

Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem nebo obsahem? Několik postřehů na základě fondů…

21  Z doby 2. světové války byl znám např. případ vydání historické mluvnice latiny jako středoškolské 
učebnice kvůli zavření českých vysokých škol fašisty. 
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Druhá knihovna byla určena pro obyvatele příslušného řádového domu, tedy 
především pro vyučující, dále pak i pro studenty soukromých řádových učilišť, 
kde se studovala zejména teologie (završená kanonickým právem), filozofie, filo-
logie, možná i knihy pro novice.22 Někteří příslušníci řádů si dovedli nashromáždit 
během své působnosti, zejména pokud se věnovali vědě, docela slušnou knižní 
příručku, která odpovídala jejich zájmům. Velkou historickou knihovničku si 
vybudoval v pražské piaristické knihovně její dlouholetý rektor, známý historik 
a historiograf P. Gelasius Dobner a S. Catharina (* 1. 6. 1719 Praha, † 24. 5. 1790 
Praha), který je využíval zejména pro svou vědeckou činnost kritického dějepis-
ce.23 Jako rektor pražské piaristické koleje a i později jako vědec a exrektor zasáhl 
Dobner do osudů pražské piaristické knihovny, zejména do doplňování jejích 
fon dů. V roce 1778 získal Dobner pro knihovnu velké množství knih ze zruše-
ných jezuitských kolejí, které dnes většinou poznáme podle vyškrábaných nebo 
vystříhaných poznámkách o vlastnících.24 Mezi nimi bylo velké množství učebnic 
a školních knih, které jezuité využívali při výuce na gymnáziích, např. i Álvarezo-
vy mluvnice, Balbínovy spisy včetně Verisimilií, učebnice filozofie i matematiky. 
Piaristi shromažďovali, stejně jako do roku 1773 i jezuité, učebnice vydané po 
celé Evropě, nejen katolické, ale i protestantské, zejména v různých působištích 
protestantských univerzit na území německé říše. Ty potom studovali a mnohé 
poznatky z nich přebírali do svých vyučovacích hodin a přednášek. O mnohá díla 
filozofů, matematiků a fyziků, která se nacházela původně v knihovně piaristické 
provincie, dnes částečně přiřazené k původní pražské piaristické knihovně na 
Novém Městě pražském,25 tvořila součást výbavy, kterou používali pro přípravu 
k výuce ještě někteří pozdější piarističtí filozofové a vědci, kteří bývali většinou 
i vynikajícími učiteli, např. P. Kasián Halaška a S. Josepho (* 10. 7. 1780 Budišov 
nad Budišovkou, † 12. 7. 1847 Mikulov), někdejší profesor historie na univer-
zitě ve Vídni, nebo P. Oktavius Šofka (* 5. 4. 1811 Solopisky, † 29. 11. 1879 
Příčov). 

Nejstarší stanovy školních řádů zpravidla nepředepisovaly použití nějakých 
přesně stanovených učebnic. Spíše se v dalších rozpracováních těchto stanov 

22  Noviciátů bývalo podstatně méně než klášterů v provincii, u piaristů to byly např. noviciáty v Lip-
níku nad Bečvou nebo později ve Staré Vodě pro oblast Čech a Moravy nebo v Podolinci pro oblast 
Polska. 

23  Bartůšek, V.: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice pražské piaristické 
koleje. In.: PVHK. Paměti – způsob zobrazení skutečnosti Sborník z 10. Odborné konference, 
Olomouc 17.–18. října 2001. Sdružení knihoven ČR, VK Olomouc, 2001, s. 117–125. 

24  Ibid. 
25  Stalo se tak po přenesení sádla řádové provincie piaristů z Mikulova do Prahy po polovině 19. sto letí. 
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pro jed notlivé provincie určovalo, jaká látka se probere. V 18. století, zvláště 
po jeho polovině, bylo však předepisování učebnic již zcela běžnou záležitostí. 
Na jezuitských školách souviselo uvádění názvů učebnic, připomínaly se spíše 
pouze jména autorů a předmět vzdělání než přesný název nebo místo vydání, 
s po stupným náběhem na gymnaziální reformy, který se projevoval zařazováním 
výuky matematiky a reálných předmětů, zejména elementárních poznatků ze ze-
měpisu, dějepisu nebo práva. K těmto reformním krokům byli jezuité zejména ve 
2. polovině 18. století na základě tlaku pomocí vyhlášek, které české i moravské 
zemské gubernium posílalo jezuitům, kteří dostávali i nařízení o výuce též do 
své provincie prostřednictvím řádových generálů v Římě.26 V podobné situaci 
se nacházeli rovněž piaristé, ale spíše u nich daleko častěji ještě tehdy určovala 
charakter výuky nařízení generálů z Říma, než příkazy v přípisech příslušných 
zemských gubernií. Bylo to dáno zejména tím, že funkci generálů řádu zastávali 
tehdy velmi schopní a vzdělaní muži, kteří se pedagogice skutečně věnovali, jako 
např. nejvýznamnější reformátor piaristického školství vůbec P. Paulinus Chelucci 
a S. Josepho (* Lucca 25. 4. 1681, † Řím 17. 1. 1754)27 a jeho nástupce P. Eduard 
Corsini a S. Silvestro (* Modena 4. 10. 1702, † Pisa 30. 11. 1765), kte rého by-
chom právem mohli mezi nejvzdělanější piaristy v této době vůbec.28 Piaristé se 
uměli přizpůsobovat poměrně dobře a rychle různým požadavkům, které se na ně 
kladly, proto mohl být mezi členy rakouské piaristické provincie nalezen i jeden 
z reformátorů gymnaziálního školství P. Gratian Marx a S. Barbara.29 Zatímco 
při výuce gramatiky se i u piaristů můžeme setkat s autory, které jsme zde již 
uváděli, a bývají zpravila alespoň osobám s hlubším povědomím o latinské gra-
matice poměrně známi, mezi matematiky nalezneme mnoho osob v dnešní době 
poměrně neznámých. Zhruba asi kolem poloviny 18. století se v aritmetické třídě 
doporučují Cebetiovy (Cebesovy) matematické tabulky, které měly kořeny již 
v antice a byly připisovány Sokratovu žáku Cebesovi z řeckých Théb. Ve druhé 
polovině 18. století (kol. r. 1763) se doporučují v aritmetické třídě učebnice od 
těchto autorů většinou německých: Johanna Hemelingia, básníka a učitele ko-
respondence a počtů v Hanoveru, Christlieba Clausberga, P. Johanna Colonia 
a Jo hana Christiana Peschka, původem z Lužice, pro nižší aritmetiku. Obě od-
dělení aritmetiky pak měly poznávat obecné aritmetické zákony podle učebnic 

Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem nebo obsahem? Několik postřehů na základě fondů…

26  Wotke, K.: Das österreichisches Gymnasium in Zeitalter Maria Theresias. Monumenta Germaniae 
Pedagogica. Berlin 1905, s. XV–XXXV. 

27 Diccionario enciclopedico escolapio II., Biografías escolapios. Salamanca 1983 (dále DENES II.), 
s. 179 a 180. Autorem hesla je Severino Giner Guerri. 

28  Ibid., s. 168 a 169. Autorem hesla je Severino Giner Guerri. 
29  Wotke, K.: c. d., s. 69–86. 
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Clausberka a Adolphia a algebraické zákony podle Peška nebo Glairauta. Základy 
geometrie se vyučovaly podle Johanna Andrease Segnera a další výuka v tomto 
směru pak pokračovala dle Bernarda Canzlera, profesora z Norimberku, a Johanna 
Friedricha Penthera. V této třídě se vlastně i jakási úřední korespondence podle 
učebnice Benjamina Neukircha „Anweissung zu deutschen Briefen“.30 Dále se 
používalo Johanna Heinricha Gottloba von Justi „Schreibart…“ a příručka „Stadt 
Secretarius“. Vzhledem k velkému množství této literatury se mohly používat 
i další knihy.31 Vše záleželo mnohdy asi možná i na učitelově výběru. 

Standardní vzorky učebnic můžeme najít ve fondu knihovny NA Piaristická 
knihovna koleje na Novém Městě pražském. Zde najdeme celou řadu Álvarezových 
učeb nic,32 z nichž nejdůležitější je III. díl Álvarezovy gramatiky.33 Balbínova 
Ve rissimilia se zde vyskytovala dokonce ve třech exemplářích.34 V oddílech vě-
no vaných filologie najdeme i učebnice, které užívali piaristé, např. gramatiku 
francouzštiny „Nova grammatica Gallica, qua quivis alienigena Latinae Linguae 
peritus, Gallicam facile potrit assequi.“ z roku 1696.35 Tato kniha patřila podle 
poznámky v titulním mezi knihy, které studoval P. Gelasius Dobner a S. Catharina. 
Mohla být tedy původně i jezuitským majetkem, nicméně svědčí o tom, že i mezi 
inteligencí 2. poloviny 18. století byl poměrně velký zájem o osvojení francouz-
štiny. Ačkoliv pražští piaristé vyučovali do roku 1777/8 pouze v počáteční třídě 
gymnázia (rudimentě neboli parvě), přesto si shromažďovali příklady gymna ziální 
četby, jak to dosvědčuje i to, že zde měli v knihovně celé oddělení věnované 
Ci ce ronovým spisům. Zajímavý je též příklad dvou exemplářů knihy epigramů 
Marca Valeria Marciala, z nichž jeden, který byl před tím nejspíše ve vlastnictví 
jezuitů, skutečně sloužil jako četba, jak dokazují kresby, které v něm zanechali 
studenti.36 Kuriózní metodou pracovala učebnice Christiana Vinholda: Elementa 
gramaticae Latinae methodo Eucliidéa conscripta et in gratiam potissimum ac-
cu   ratae philosophantium vel tandem juris publici fakta.37 Tuto knihu věnoval 
knihovně pražské piaristické koleje hrabě František Josef I. Liebsteinský z Kolo-
wrat v roce 1753, majitel panství Rychnov nad Kněžnou, který mohl používat 

30  Leipzig, Fritsch 1721, 701 s., 1 tab. 
31  Ibid., s. 77. 
32  Álvarez I.–III. 
33  Knihovna Národního archivu (dále KNA), sg. Knih. Piar. A V 20/2. 
34  Ibid. Knih. Piar. B I 10/2, Knih. Piar. B V 29/2 a Knih. Piar. C II 8. 
35  2. vyd. Paris Jean Jombert. Ibid. Knih. Piar. B IV 22/2. 
36  KNA, Knih. Piar. BS 4 (s kresbami) a Knih. Piar. A I (bez nich). 
37  Vydaná ve Frankfurtu a v Lipsku u Christiana Bergense, knihkupce z Drážďan v roce 1678. KNA, 

Knih. Piar. A I 4. 
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titulu zakladatel rychnovské koleje, jak to dosvědčuje i její dedikace vepsaná do 
titulního listu.38 Tento šlechtic daroval ve stejném roce ještě pražské piaristické 
koleji několik jiných knih s právnickou tematikou, které zůstaly částečně nesig-
novány, pokud se týkaly problematiky římského práva, zatímco tato gramatika 
obdržela později signaturu A I. 4. K učebnicím, spíše však asi ke školním knihám, 
bychom mohli ještě přiřadit i jazykové slovníky. Zajímavý charakter měl slov-
ník Colloquia, et Dictionariolum octo Linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, 
Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae et Portugallicae. Byl vydán u Baretiana 
v Benátkách v roce 1646. Pražská piaristická knihovna získala toto dílo charak-
teristických rozměrů již v roce 1755, tedy zhruba tři roky po svém založení.39 
S podobnými exempláři bychom se setkali i v jiných piaristických knihovnách, 
např. v piaristické koleji v Litomyšli.40

V odděleních, kde byly shromážděny knihy týkající se výuky aritmetiky, ma-
tematiky, geometrie, případně filozofie nebo dalších přírodních věd, bychom 
rovněž mohli uvést celou řadu zajímavých exemplářů. Jedná se např. o knihu 
„Breviarium continens initia eruditionis, oder ABC der Gelehrsamkeit zum Nutzen 
derer Trivial-Schulen aussgesetzt.“, vydanou v Lipsku a Magdeburku u Krišto-
fa Seidela v roce 1711.41 Tato kniha shrnovala veškerou látku, která se tehdy 
na elementárních školách probírala. Piaristé ji získali pravděpodobně od Jana 
Antonína Scriciho, lékaře a dobrodince řádu, Dobnerova příbuzného. Knihu po-
užíval jako příručku při filozofických studiích v roce 1746 jeho syn Josef Maria 
Jan Nepomucký, který v roce 1748 studoval medicínu v Praze.42 Převážně pro 
třídu písařů (scribendu) byla určena i učebnice „Kurtzer Begriff Teutscher Les-und 
Schreib-Richtigkeit zum Behuf Der Schreibgeflissenen Jugend In denen Schulen 
Deren PP. Piarum Scholarum Aus mehreren Der Deutschen Sprach-Kunst Eifrigen 
Liebhabern Zusamm getragen Von einem selbes Orden Mitglied.“, vydaná v Praze 
u Jakuba Schweigera, arcibiskupského tiskaře, v roce 1762.43 Pražští piaristé se 
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38  Bibli. [othecae] Pragensi Schol. [arum] Piar. [um] donavit Ill[ustrissi]mus D. D. [dominus] Co-
mes F. [ranciscus] J[oannes] C. [omes] de Kollowrath A. [nno] D. [omini] 1753. Informativní 
hodnotu pro naše pátrání má rovněž nápis na první straně za přídeštím „Ex libris Francisci Josephi 
Libsteinsky comiti de Kolowrath 1727.“

39  Rozměr stránky byl 160×85 mm, což připomíná tvarem i posláním podobně zaměřené knihy, které 
s jinou jazykovou stavbou vycházely i ve 20 stol. KNA, Knih. Piar. B IV 26/2. 

40  Jde např. o podobně řazený slovník vydaný v Amsterodamu v roce 1623. Srv. Kašpar, O.: Když 
staré knihy vyprávějí. Regionální muzeum v Litomyšli. Litomyšl 2005, s. 61. 

41  KNA, Knih. Piar. C VII 34/2. 
42  Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis. ed. Kučera, M. – Truc, K., Praha 1968, 

s. 57. 
43  Autor není jmenován. KNA, Knih. Piar. C IV 29. 
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44 Dokazují to zápisy v knihách, které často datují vlastnictví piaristů do let 1752 nebo 1753. O osu-
dech piaristické knihovny na Novém Městě pražském viz Bartůšek, V.: Knihovníci… 

45  První z knih byla v pražské piaristické knihovně od roku 1753, druhá již od 1752. KNA, Knih. 
Piar. F III 22 a Knih. Piar F III 21. 

46  KNA, Knih. Piar. sign. H III 18. 
47  KNA, Knih. Piar. C VII 13/2. 

věnovali získávaní učebnic aritmetiky, případně dalších matematických oborů, 
velmi systematicky, což bylo dáno i charakterem jejich výuky.44

Také učebnic aritmetiky byl poměrně velký výběr. Můžeme zde najít i k výuce 
aritmetiky doporučované učebnice Jana Christiana Peška, profesora gymnázia 
v Žitavě, např. „Italienische Rechnen-Grunden“, vydané roku 1736 u lipského 
a žitavského knihkupce Jana Jakuba Schöpse, kde se např. vysvětlovala i troj-
členka nebo mladší učebnici Der allerzeitfertige Haushaltungsrechner vor vorneh-
me und niedrige Personen absonderlich Capitalisten und Handelsleuten“, vydanou 
ve Frankfurtu a Lipsku roku 1752.45 Některé učebnice matematiky a aritmetiky 
psali a vydávali i někteří vynikající matematikové a učenci, kteří byli zároveň 
i členy piaristického řádu. Takovou učebnici používal ke svému studiu i významný 
piarista, topograf P. Jaroslaus Schaller a S. Josepho. Jednalo se o knihu „Anleitung 
zur Rechnenkunst, zum Nutzen und Gebrauche der Frommen Schuken“, vydanou 
v Praze u Jana Josefa Klausera roku 1768, jejíž autor je bohužel neuveden.46 

Piarististům se dokonce podařilo podchytit celé matematické i filozofické vzdě-
lání. V tomto ohledu vynikl kromě řádového generála P. Eduarda Corsiniho, který 
rovněž napsal samostatnou učebnici aritmetiky, také piarista P. Donatus Hoffmann 
a Transfiguratione Domini (* 17. 10. 1700 Leobšice ve Slezsku, † 19. 10. 1783 
Francovilla), který stejně jako Corsini a řada dalších evropských učenců té doby 
kromě celého přehledu filozofie a matematiky zpracovával učebnice arimetiky 
i z učiva předcházející třídy scribendy, s níž bývala výuka aritmetiky často pro-
pojována. Taková byla i učebnice „Kurtzer Begriff der deutschen und zugleich 
allgemeinen Sprachlehre für die mindere Jugend der frommen Schulen samt einen 
Anhang von der deutschen Orthohraphie und einem anderen von den Grundlehren 
der Rechnenkunst.“, vydanou u augsburgského knihkupce Matyáše Riegra v roce 
1763, jejímž autorem P. Donatus též byl.47

Na vyšší úrovni se matematikou zabývaly i učebnice, které ukazovaly její vy-
užití ve stavební, zejména ve vojenské technice. Je to zejména kniha sestavená 
královským pruským vojenským inženýrem Janem Jindřichem Behrem „Die bey 
denen Europaeern jetzt übliche Kriegs-Bau-Kunst, Worinnen die alten und neuen 
Wehr verstärcken Befestigungs-Arten Der besten und berühmsten Ingenieurs die-
ses Zeit, …“, vydaná v Lipsku u Groschuffa roku 1714. Tato kniha měla poměrně 
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48  Rozměry stránky byly 160×100 mm, některé stánky a přílohy však byly ještě do knihy složené. 
KNA, Knih. Piar. F I 14. 

49  Rozměry stránky byly 201×234 mm. 
50  Druhý díl tvoří vlastně přítisk této knihy. KNA, Knih. Piar. G VII 11. 
51  KNA, Knih. A. I V 246. Původ této knihy dokládá lineární razítko v titulním listě. 

neobvyklý formát.48 Většího formátu byly naopak učebnice podvojného účetnic-
tví.49 Jednalo se o dvoudílnou knihu „Einleitung zur Doppelten Buchhaltung.“ 
První díl je přeložený z francouzštiny jakýmsi pánem de la Porte. Druhé vydá-
ní, které je v knihovně, pochází od rakouského dvorního tiskaře Jana Tomáše 
Trattnera a vyšlo ve Vídni, v Praze a v Terstu v roce 1764, stejně jako druhý díl. 
V prvním se věnuje pozornost podvojnému účetnictví jako vědě, druhý je spíše 
zaměřen na hospodářské a finanční záležitosti a obsahuje poměrně značné množ-
ství tabulek.50

V bývalé knihovně Ústředního archivu ministerstva vnitra, která je nyní sou-
částí knihovny Národního archivu jako knihovna A, se ve fondu vetera nachází 
exemplář učebnice Jana Amose Komenského Janua linguarum reserata, převzatý 
z archivu zemského gubernia. Jedná se o vydání v jezuitské klementinské tiskárně 
z roku 1694.51 Zda bylo to, že se kniha dostala právě sem, cílenou snahou, nebo 
se dostala do fondu až později, není možné kvůli absenci poznámek o vlastnících 
určit. Každopádně i tato knížka osmerkového formátu dokresluje naše představy 
o rozměrech knih, které se tehdy používaly jako učebnice. Jejich nejčastějším for-
mátem bývala skutečně osmerka, případně i formáty o něco menší. Pouze některé 
z nich mívaly poněkud jiné formáty, což bylo dáno asi nutností jiného rozměru 
stránky kvůli rozsahu textu nebo kvůli zařazení tabulek. 

Rozhodně důležitější než formální byla u učebnice její obsahová stránka. Tehdy 
měla již učebnice jasně vymezený charakter i proti svým podobným žánrům, 
ja kými mohly být jazykové nebo encyklopedické slovníky i případně tehdejší 
odborné časopisy nebo četba určená pro studenty, které tehdy mívaly ještě formu 
knih. Většina těchto děl náleží ovšem podobně jako v dnešní době mezi školní 
knihy, které tvořily a i v současnosti vytvářejí ke školním učebnicím nezbytný 
doprovod, bez něhož by výuka, podobně jako samozřejmě bez učebnic, určitě 
tak dobře ne fungovala. To dokazují i příklady dávných učebnic i školních knih 
uložených ve fondech knihovny NA v Praze. 


