
  

František Bakule 18.5.1877 v Lidmovicích  15.1.1957 v Praze 

František Bakule (18. květen 1877, Lidmovice u 

Vodňan - 15. leden 1957, Praha) nazývaný enfant terrible 

české pedagogiky se proslavil jako první ředitel 

Jedličkova ústavu i svým působením v dětském sboru 

Bakulovi zpěváčci. Jeho metody (vyučování prací, 

přátelský vztah k žákům, atp.) byly přijímány velmi 

rozporuplně, ale dnes je jeho pedagogické dílo 

považováno za hodnotné a ojedinělé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Bakule, asi 1925  

Mládí 

Vyrůstal v selské rodině se třemi mladšími sourozenci. Jeho rodina byla velmi muzikální a doma často 

vícehlasně zpívali. Studoval na gymnáziu v Písku. Potom vystudoval učitelský ústav v Příbrami. 

Učitelské působení 

V roce 1897 nastoupil na školu ve Vrapicích (dnes součást Kladna). V roce 1898 přešel na školu v 

Družci. Zde založil školní satirický časopis a svůj první dětský pěvecký sbor. V roce 1900 je převeden 

jako definitivní podučitel na školu v Kozlech. Zde vedl právní spor s farářem Horákem (nařkl ho ze 

schvalování vraždy Anežky Hrůzové, byl odsouzen k pokutě). Zabýval se zde poprvé i lidovýchovnou 

činností. Uspořádal několik veřejných přednášek a založil místní knihovnu. V roce 1901 oficiálně nastupuje 

na školu v Malé Skále. Onemocněl však tuberkulózou a na školu nastoupil až v roce 1902. V té době 

zde byla silně rozšířená dětská práce a alkoholismus. Bakule proto zavedl ve svém bytě “klub”, kam 

mohly děti po škole přijít trávit svůj volný čas. Převážně tu hrály šachy a četly si z Bakulovy knihovny. Měl 

problémy s nadřízeným Kyselou, který odsuzoval vedení diskusí při výuce i přátelské vztahy s žáky. Bakule 

zde začal experimentovat s uměleckou výchovou. Zavedl volné kreslení (žáci kreslili podle paměti, nebo se 

pokoušeli o karikatury), volný sloh a vícehlasný sborový zpěv. S také žáky psal a nacvičoval satirické 

divadelní hry. Snažil se o zavedení tzv. volné kázně, tedy výuky diskusí a rozhovorem. Jako jeden z prvních 



učitelů poučoval mládež o sexuálních otázkách. Krátce také redigoval časopis Krásné čtení, kde 

publikoval práce svých žáků. 

Jedličkův ústav 

 
 

Pamětní deska na budově Jedličkova ústavu v Praze na 
Vyšehradě 

V roce 1912 odchází z maloskalské školy do nového Jedličkova 

ústavu (oficiálně je to povoleno jako dovolená). Důležitou vedoucí 

osobností byl pro Františka Bakule chirurg MUDr. Rudolf 

Jedlička. Před nástupem do ústavu cestoval Bakule po 

německých ústavech a sbíral zkušenosti. V roce 1913 nastupuje 

do ústavu a postupně je zde přijato 12 chovanců. S dětmi se 

snažil aplikovat výchovu manuální prací, ale dostával se kvůli 

tomu do častých sporů s představenstvem ústavu. Po r. 1914 

vzešla nutnost zřídit při škole také školu pro vojíny – invalidy. Bylo 

zřízeno takzvané literní oddělení, různé řemeslné díly a 

přírodovědná laboratoř. Bakule se snažil povzbuzovat dospělé invalidy a inicioval jejich setkávání s 

postiženými dětmi, které jim dodávaly optimismus. Postupně však ztratil místo ředitele i ředitele výchovného 

oddělení a po osobních rozporech s Jedličkou z ústavu odchází v roce 1918. Všechny postižené děti za 

ním z Jedličkova ústavu odešly a nazývaly se Bakulova družina. Postupně začal budovat vlastní plán na 

vytvoření “Bakulova ústavu pro výchovu životem a prací”. Cílem bylo: “buzení a rozvinutí vloh v postiženém 

dítěti v takové míře, aby bylo se jednou bylo schopno živit vlastní prací”. 

Dětské výrobní družstvo 

V roce 1917 vzniká z bývalých žáků Jedličkova ústavu Dětské výrobní družstvo. Vyráběli dětské hry, 

nábytek (skříňky, ozdobné kazety), betlémy a figurky. Postupem času se stali jednotkou dorostu 

červeného kříže, kde se setkali s Miss Harrison (delegátkou červeného kříže), která jim finančně 

vypomáhala. Neměli trvalé bydliště a hodně cestovali po celé republice. Dočasně si dokonce vydělávali 

loutkovým divadlem. 

V roce 1933 pro nemoc ukončil svou činnost. Bakulův ústav pro výchovu životem a prací byl zrušen a 

budova prodána v dražbě. Bakulovy pedagogické zásady, které měly velký ohlas například ve Francii, byly 

u nás znovuobjeveny až po roce 1989. 

 

 

Bakulovi zpěváčci 



 dětský pěvecký sbor, zahájení aktivity 1920, ukončení aktivity asi 1934. 

  

Zakladatel František Bakule, jehož jméno sbor nesl, byl jediným sbormistrem tohoto tělesa. Přesvědčený o 

hudební vychovatelnosti každého člověka, přijímal mezi zpěváčky všechny chovance svého ústavu, aniž by 

zjišťoval jejich pěvecké a hudební předpoklady. Uplatňoval zde vlastní metody nácviku písní kontrastující s 

tehdejší běžnou praxí. Nechtěl totiž vychovávat zpěváky profesionální, ale spíše lidové, u nichž se 

zaměřoval hlavně na probuzení zpěvnosti a její další rozvoj. Zpěváčci se tedy nezabývali hudební teorií či 

intonací z listu, ale učili se písně náslechem s důrazem na vyjádření a prožití textu, jelikož Bakule chápal 

zpěv jako zušlechtěnou mluvu. Zpočátku zde působilo dvanáct tělesně postižených dětí, ale brzy přibývaly i 

zdravé děti z pražských ulic, které vzal Bakule pod ochranu svého ústavu, a těleso se tak rozrostlo na 

čtyřicet zpěváčků. Jak postupem času děti dorůstaly, a sbor se měnil ve smíšený, rozšiřoval se i repertoár. 

Základem zůstala i nadále česká a slovenská lidová píseň, nově byly přibírány úpravy umělých sborových 

skladeb Pavla Křížkovského, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Josefa Bohuslava 

Foerstra a dalších. Přímo pro sbor psali úpravy i původní skladby někteří současní skladatelé, zejména 

Josef a Jaroslav Křička. Do repertoáru byly zařazovány i skladby v cizích jazycích pro účely zahraničních 

vystoupení.   

Sbor vystupoval nejprve v Praze a okolí, často ve školách, ale brzy podnikl také řadu koncertních cest za 

hranice – do USA (1923), Německa (1924 a 1925), Dánska (1926), Švýcarska (1927), Francie (1929) a 

Maďarska (1930). Za dobu své existence nastudoval 324 sborových skladeb, z toho 21 v cizích jazycích, 85 

nahrál na gramofonové desky. Dohromady absolvoval 3296 koncertů, z nichž bylo 335 v zahraničí. 

 


