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Příspěvek se zabývá výukou deskriptivní geometrie ke konci 19. století a na začátku 20. 

století na středních a vysokých školách v Rakousku - Uhersku. 
První reálná škola v Rakousku - Uhersku byla založena roku 1770 jako reálná obchodní 

akademie. Po jejím vzoru vznikaly v následujících letech další reálné školy (např. 1811 
v Brně). 25. března  1848 vzniklo ministerstvo pro kulturu a vzdělání.  O rok později, 16. září 
1849, byl vydán pečlivě připravený Plán organizace gymnázií a reálných škol v Rakousku. 
Podle upraveného plánu z roku 1851 měly reálky 6 tříd. Na základě získaných zkušeností byl 
v roce 1879 vydán Předepsaný učební plán pro reálné školy v Rakousku. O rok později byl 
vydán pozměněný plán pro geometrickou látku. Spolu s předepsanými osnovami byly poprvé 
vydány Instrukce pro výuku na reálných školách v Rakousku. V dalším textu se budeme řídit 
učebními osnovami z roku 1909. 

Deskriptivní geometrie, jako jeden z prvních předmětů, které měli přípravný charakter pro 
studium na technikách (a byla tedy brzy vyučována na reálkách), měla na českých reálkách 
učitele většinou z řad absolventů pražské techniky. Také autor první česky psané učebnice 
deskriptivní geometrie Dominik Ryšavý byl absolventem této polytechniky.  

Druhou českou učebnici napsal Vincenc Jarolímek. V prvním vydání je rozsáhlý česko - 
francouzsko - německý terminologický slovník, který přispěl k upevnění českého odborného 
názvosloví. 

Deskriptivní geometrie se učila převážně na reálných školách a na reálných gymnáziích. 
Na ostatních typech středních škol nebyla deskriptivní geometrie povinná. 

Deskriptivní geometrie se na vysokých školách učila pouze na sedmi rakouských 
technikách, dvou báňských školách a dvou vojenských akademiích. Co do obsahu a rozsahu 
přednášek, byly učební předměty na jednotlivých technikách velmi různorodé. S rozvojem 
deskriptivní geometrie na VŠ jsou velmi úzce spojeny osobnosti, které tento předmět učili. 
V příspěvku je stručný přehled profesorů, kteří deskriptivní geometrii na 7 rakouských 
technických školách učili od 40. let 19. století až do roku 1911.  
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