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List s řešeními  ꟾ Lösungsblatt 

Otázky k historickému dokumentu ꟾ Fragen zum historischen Dokument 
 

1) Ve kterých pěti oblastech byla tehdy zaměstnána většina dětí do 14 let? 

1) In welchen fünf Bereichen waren damals die meisten Kinder unter 14 Jahren tätig? 

Tkalcovna plátna ꟾ Leinenweberei    412 

Výroba tabáku ꟾ Tabaksfabrikation 285 

Výčep/hospoda  ꟾ Schankwirtschaft 252 

Roznáška novin ꟾ Zeitungsaustragen 157 

Vyplétání židlí   ꟾ  Stuhlflechterei 112 

 

2) Dětská práce byla v této době normální. Běžné byly pracovní karty, aby existoval přehled o 

dětských pracovnících/pracovnicích. Jak stará byla dívka Emma z dokumentu? 

2) Kinderarbeit war zu dieser Zeit normal. Arbeitskarten waren üblich, damit man den Überblick über 

die Kinderarbeiter_innen hatte. Wie alt war das Mädchen Emma im Dokument? 

Narozena 19. července 1893; pracovní karta vystavena 8. března 1906, tedy 12 let    

Geboren am 19.Juli 1893; Arbeitskarte ausgestellt am 8.März 1906, also 12 Jahre  

 

3) Co se dozvídáte o délce její denní pracovní doby? - soboty byly tehdy normální pracovní dny! 

3) Was erfahrt ihr über die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeit? - Samstage waren damals normale Ar-

beitstage! 

3 hodiny denně; o školních prázdninách denně 4 hodiny 

3 Stunden täglich; in den Schulferien täglich 4 Stunden 

 

4) Od kdy byla v Německu, resp. v Čechách zavedena všeobecná povinnost školní docházky pro 

všechny děti? 

4) Ab wann wurde in Deutschland bzw. in Tschechien die allgemeine Schulpflicht für alle Kinder ein-

geführt? 

V části německých zemích zavedena od roku 1649. V Sasku teprve v roce 1835! Pro celé 

Německo byla tato povinnost zavedena v rámci Výmarské ústavy roku 1919. 

V Čechách (Praha) byla povinná školní docházka zavedena již v roce 1774 

In einigen deutschen Staaten ab 1649 eingeführt.  In Sachsen erst 1935! Für ganz Deutsch-

land wurde im Rahmen der Weimarer Verfassung 1919 die allgemeine Schulpflicht festgelegt. 

In Tschechien (Prag) wurde bereits 1774 die Schulpflicht eingeführt. 


