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I. Vývoj původce fondu 

 Svobodná škola politických nauk v Praze byla zřízena výnosem Ministerstva školství 

a národní osvěty z 25. dubna 1928 č. 54130/28 – IV, kterým byl zároveň povolen provizorní 

statut. Od roku 1930 se jednalo o schválení definitivního statutu školy, proces se ale 

prodlužoval a definitivní statut škola získala až výnosem Ministerstva školství a národní 

osvěty ze dne 12. listopadu 1936, č. 140.307 - L s platností od 1. ledna 1937. Snaha přeměnit 

ústav ve vysokou školu vedla roku 1938 k zahájení přednášek pro absolventy ve vyšším 

oddělení a následujícího roku proběhla jednání již přímo o přeměně ústavu na čtyřletou 

vysokou školu. Tento vývoj ovšem přerušilo uzavření školy spolu s vysokými školami na 

podzim roku 1939. Po válce navázala na činnost školy  Vysoká škola politická a sociální 

v Praze, při níž byla také roku 1945 zřízena zkušební komise pro absolventy Svobodné školy 

politických nauk. Tato komise fungovala až do r. 1947. Ústav zprvu sídlil v místnostech 

v Praze III v Letenské ulici 5, v letech 1931-1932 v Praze II v Krakovské ulici 6 a nakonec 

v prostorách pronajatých Univerzitou Karlovou v Karolinu na Ovocném trhu 3. 

Správu školy obstarávalo kuratorium, v němž zasedali profesoři, zástupci novinářů 

a ministerstev, přičemž zástupci ministerstva školství  měli navíc právo veta. Přednášeli zde 

odborníci z různých ústavů i zahraniční hosté, stálých profesorů měla škola šest. Ve vedení 

školy stál v době jejího založení děkan Vysoké školy obchodní Viktor Dvorský (1928-1930), 

později ho vystřídal Václav Joachim (1930-1937) a poslední léta školu vedl Václav Verunáč 

(1937-1939). Finančně byla škola odkázána na příjmy ze školného a zkušebních tax, podpora, 

kterou získávala od ministerstva školství jakožto vědecký ústav, byla omezena a zvláště 

v dobách hospodářské krize často diskutována.  

Svobodná škola politických nauk byla jedinou školou, kde se v době první republiky 

vyučovalo novinářství a sociologie jako hlavní předmět. Cílem tohoto v Čechách ojedinělého 

ústavu bylo “rozšiřovati a prohlubovati politické vzdělání a soudnost v otázkách politických, 

národohospodářských, sociálních, kulturních  a pod. pro působení ve veřejném životě“ 1. Ač 

ústav nebyl vysokou školou, byl jako taková organizován, vzorem zde byla hlavně pařížská 

École libre des sciences politiques a britská School of Economics and Political Science či 

berlínská Deutsche Hochschule für Politik.  

Ústav měl dvě oddělení, obecné a politické, výuka byla rozdělena do šesti trimestrů 

tj. do dvou let. Základními předměty byla sociologie, politika, hospodářství, státověda 

a novinářství. Kromě pravidelných přednášek se konaly přednášky dílčí, zaměřené většinou 

                                                 
1Statut školy, in: Časopis svobodné školy politických nauk v Praze I., č. 1, Praha 1928, s. 34. 
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na aktuální témata. Studium bylo zpoplatněno, bez možnosti osvobození od poplatků, a bylo 

přístupné pro všechny zájemce starší 21 let, pod podmínkou, že měli složenou maturitu. 

V závislosti na věku, odborné praxi a předložených pracích zde mohli studovat i nematuranti 

z patřičného oboru. Hospitanti byli přijímáni od 18 let a to bez ohledu na dosažené vzdělání. 

Studium na škole probíhalo prezenčně, frekventační vysvědčení bylo vydáváno na základě 

pravidelné docházky v průběhu trimestru. Absolutorium získávali posluchači po absolvování 

šesti trimestrů.  

Studenti mohli též za poplatek složit kolokvijní zkoušku, případně zkoušku 

diplomovou, která je opravňovala k označení Diplomovaný absolvent SŠPN (Dipl. sc. pol.), 

nejednalo se ovšem o vysokoškolský titul. První diplomové zkoušky se konaly v roce 1930 

podle zkušebního řádu ze dne 4. června 1930 (č.j. 77574/30=IV/1). Zkouška probíhala 

v češtině, bylo ji však možno částečně provést v jiném jazyku pravidelných přednášek, diplom 

byl kromě české varianty vydáván německy a francouzsky. 

Významný podíl studentů na škole tvořili zahraniční zájemci, zvláště z východní 

a střední Evropy, mezi nejpočetnější patřili Jugoslávci, Bulhaři, Poláci a Ukrajinci. Podle 

prozatímního statutu byla jazykem školy čeština, jednotlivé přednášky a cvičení ovšem mohly  

probíhat i jiném jazyce, podle národnosti přednášejícího. Častá byla zvláště němčina, která 

byla mateřským jazykem části žáků i přednášejících. Statutem z roku 1936 byla ovšem 

jazyková volnost omezena pouze na výjimečné případy. Škola udržovala čilé kontakty se 

zahraničními ústavy, díky nimž její studenti odjížděli na zahraniční stáže, které jim byly 

započítávány do absolutoria. 

 Škola, jakožto ústav zaměřený, na novinářství vydávala Časopis svobodné školy 

politických nauk v Praze vycházející i ve francouzské, anglické a německé jazykové mutaci. 

Roku 1935 byl časopis spojen s oficiálním periodikem Syndikátu čsl. novinářů pod názvem 

Tisk a politika a v letech 1937-1938 vycházel opět samostatně jako Politická revue. Pro 

posluchače školy byl odběr časopisu povinný. Aktivně se projevovali i samotní posluchači, 

kteří se zorganizovali ve Sdružení posluchačů a absolventů Svobodné školy politických nauk. 

To jednalo s vedením školy, spolupořádalo exkurse a občasně vydávalo vlastní časopis (roku 

1935 časopis Novina). 

 

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Materiály Svobodné školy politických nauk byly uloženy Vysokou školou 

ekonomickou, která je spolu s materiály nástupnické Vysoké školy politické a sociální 

odevzdala v červenci roku 1963 Státnímu oblastnímu archivu Praha, doklad o skartaci se 
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nedochoval. Materiál byl uspořádán Státním oblastním archivem Praha roku 1966 v rámci 

praxe frekventantů.  

V sedmdesátých letech byly materiály pražských vysokých škol podle směrnice 

Ministerstva vnitra č. 6 z 20. června 1975 o ukládání archiválií do archivů předávány Archivu 

hlavního města Prahy. Fond Svobodné školy politických nauk byl předán spolu s dalšími 

vysokými školami v květnu roku 1980 (AMP 649/80) a to i s příslušným kmenovým listem 

(AMP 704/80).  

Podle zákona č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je dnes vlastníkem těchto 

materiálů stát konkrétně Státní oblastní archiv v Praze. Na základě smlouvy o úschově 

uzavřené s vlastníkem fondu zůstává materiál i nadále uložen v Archivu hlavního města 

Prahy.  

 

III. Archivní charakteristika fondu 

 Materiály školy byly vedeny podle registratury, která se dochovala v jednacích 

protokolech z počátku 30. let. Dokumenty podle ní byly děleny do sedmi kategorií: 

I. Normálie, II. Organizace, III. Personálie, IV. Studentské věci a různé, V. Účetní věci, 

VI. Budovy, místnosti, inventáře a VII. Archiv kuratoria. Jednotlivé kategorie se dále dělily 

na  další části. Tato organizace se ovšem v průběhu let proměňovala, přibývalo či ubývalo 

podkategorií. Materiály byly zčásti nově označeny též za svého uložení v archivu Vysoké 

školy ekonomické v Praze, došlo k označení signaturami A – všeobecné, B – posluchači. 

Při uložení materiálů školy do Státního oblastního archivu v Praze došlo k částečnému 

uspořádání (rok 1966), v rámci něhož byly vytvořeny nové kategorie dle směrnic MŠK: A –

 Organizace vysokých škol, B – Personálie, C – Vědeckovýzkumná činnost, D – Studium, E – 

Mezinárodní styky, J – Vnitřní správa, L – Fondy účtárny a různé. 

Vzhledem k několika užitým pořádacím systémům a dochování protokolů z let 1928-

1936, resp. indexů k těmto pro léta 1930-33, bylo přistoupeno k zachování původního 

systému školy podle stavu ze školního roku 1931/32, kdy existovalo nejvíce kategorií. 

Materiály z let, pro něž se nedochovaly evidenční pomůcky, jsou do těchto kategorií 

rozčleněny logicky podle předmětového hesla kategorie. V jednotlivých kategoriích rovněž 

vznikly nové skupiny, které původně nepodléhaly kategorizaci – např. přihlášky studentů byly 

zařazeny do kategorie studentské věci.  

 Vnitřní skartace fondu byla minimální a týkala se výhradně starých obalů v celkovém 

rozsahu cca 0,1 bm. 
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IV. Obsah fondu  

 Materiály školy obsahují hlavně studentskou agendu, dochovaly se kompletní katalogy 

pro léta 1928-1939, které poskytují informace jak o posluchačích tak o konaných 

přednáškách. Fond obsahuje i protokoly o diplomových zkouškách a početnou agendu 

přijímacího řízení. Vedle toho je zde uložen neúplný spisový materiál týkající se organizace 

školy. Patří sem například korespondence s přednášejícími o zajištění pravidelných i dílčích 

přednášek či jednání o studijním plánu. Základní informace o škole a dochovaná statuta jsou 

v oddělení normálie, některé ve fondu nedochované materiály organizačního charakteru je 

možné dohledat v časopise školy. 

 Částečně je také zachován archiv kuratoria, jedná se hlavně o materiál z roku 1936. 

Z této doby se dochovaly protokoly schůzí kuratoria a částečně i materiály přednáškové 

komise a dokumenty k dalším otázkám. V oddělení kuratoria různé je pak prezentován spor 

školy se Sdružením posluchačů SŠPN, které roku 1936 protestovalo proti nákupu knih pro 

školní knihovnu a způsobu obsazování míst kancelářského personálu.  

 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky  

Archivní zpracování fondu včetně inventáře provedla v květnu a červnu roku 2011 

Zora Damová. Fond obsahuje 63 evidenčních jednotek (44 knih, 19 kartonů) a 202 

inventárních jednotek. Fond je uložen v Archivu hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00, 

Praha 4, v oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob. 

 

Použitá literatura: 

Časopis svobodné školy politických nauk, Praha 1929-1935. 

Zdeněk R. Nešpor, Institucionální zázemí československé sociologie před nástupem 

marxismu, Praha 2007. 

  

  



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 1 - 

knihy
katalogy

oddělení obecné 1 1928 

novinářské oddělení 2 1928 

podzimní trimestr 3 1928 

zimní trimestr 4 1929 

jarní trimestr 5 1929 

podzimní trimestr 6 1929 

zimní trimestr 7 1930 

jarní trimestr 8 1930 

podzimní trimestr 9 1930 

zimní trimestr 10 1931 

jarní trimestr 11 1931 

podzimní trimestr 12 1931 

zimní trimestr 13 1932 

jarní trimestr 14 1932 

podzimní trimestr 15 1932 

zimní trimestr 16 1933 

jarní trimestr 17 1933 

podzimní trimestr 18 1933 

zimní trimestr 19 1934 

jarní trimestr 20 1934 

podzimní trimestr 21 1934 

zimní trimestr 22 1935 

jarní trimestr 23 1935 

podzimní trimestr 24 1935 

zimní trimestr 25 1936 

jarní trimestr 26 1936 
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 2 - 

podzimní trimestr 27 1936 

zimní trimestr 28 1937 

jarní trimestr 29 1937 

podzimní trimestr 30 1937 

zimní trimestr 31 1938 

jarní trimestr 32 1938 

podzimní trimestr 33 1938 

zimní trimestr 34 1939 

jarní trimestr 35 1939 

diplomové zkoušky

diplomové zkoušky 36 1932–1938 

Registraturní pomůcky
jednací protokoly

jednací protokol 37 1928–1929 

jednací protokol 38 1929–1931 

jednací protokol 39 1931–1933 

jednací protokol 40 1934–1936 

indexy k podacím protokolům

index k podacímu protokolu 41 1929–1930 

index k podacímu protokolu 42 1930–1931 

index k podacímu protokolu 43 1931–1932 

index k podacímu protokolu 44 1933 

Protokoly o diplomových zkouškách

protokoly o diplomových zkouškách - 
B 

45 1930–1939 1



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 3 - 

protokoly o diplomových zkouškách - 
Č 

46 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - 
D 

47 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - 
E 

48 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - 
F 

49 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - 
G 

50 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - 
H 

51 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - J 52 1930–1939 1

protokoly o diplomových zkouškách - 
K 

53 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
L 

54 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
M 

55 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
N 

56 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
O 

57 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
P 

58 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
R 

59 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
S 

60 1930–1939 2

protokoly o diplomových zkouškách - 
Š 

61 1930–1939 3

protokoly o diplomových zkouškách - 
T 

62 1930–1939 3

protokoly o diplomových zkouškách - 
V 

63 1930–1939 3
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Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 4 - 

protokoly o diplomových zkouškách - 
W 

64 1930–1939 3

protokoly o diplomových zkouškách - 
Z 

65 1930–1939 3

protokoly o diplomových zkouškách - 
Ž 

66 1930–1939 3

spisy
I. Normálie

Výnos ministerstva školství a národní 
osvěty ze dne 12. listopadu 1936, č. 
140.307 - L, jímž se vydává statut 
Svobodné školy politických nauk 
platný od 1. ledna 1937 

67 1936 4

Jmenování zkušební komise pro 
diplomní zkoušky 

68 1946 4

informace o zkoušce 69 1946 4

Přestupové zkoušky - akademické 
studium politicko-novinářské. 

70 1947/48 4

Výnos ministerstva školství a osvěty ze 
dne 18. listopadu 1947 schvalující 
konání diplomových zkoušek 
absolventů SŠNP (opis) 

71 1947 4

Informace o Svobodné škole 
politických nauk v Praze 

72 [1928] 4

Informace o Svobodné škole 
politických nauk v Praze 

73 1950 4

různé

I/11 různé (propagace, platba 
poštovného, prezident republiky, 
informace o škole) 

74 1929 4

I/5 různé (kancelář pro studium v 
cizině) 

75 1933 4

I/5 různé (statut školy, mobilizace) 76 1935 4
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 5 - 

I/5 různé (pozvánky jiných institucí, 
reklamní akce, schůzky atp.) 

77 1936 4

II. Organizace

2 - pravidelné přednášky

II/2 přednášky pravidelné 78 1928 4

II/2 osobní údaje přednášejících (A. 
Basch, L. Borovský, S. Brandejs, J. 
Drbohlav, J. Fořt, J. V. Hauner, K. 
Hoch, E. Chalupný, J. Joachim, J. 
Kolman - Cassius, M. Koutský, J. 
Macek, F. Silvestr, E. Smetánka, J. 
Stoek, D. Vergun, W. Wohryzek, M. 
A. Zimmerman)

79 1928 4

II/2 přednášky 80 1938 4

3 - dílčí přednášky

II/3 dílčí přednášky 81 1928 4

II/3 dílčí přednášky 82 1931 4

II/3 dílčí přednášky 83 1933 4

II/3 dílčí přednášky 84 1935 4

II/3 dílčí přednášky a kurzy 85 1937 4

II/3 dílčí přednášky a kurzy 86 1938 4

II/3 doplňovací kurzy 87 1938 4

7 - studijní program

II/7 studijní program 88 1928 4

II/7 studijní program 89 1929 4

II/7 studijní program 90 1930 4

8 - zkoušky kolokvijní a diplomové

II/8 zkoušky kolokvijní 91 1928 5

II/8 zkoušky kolokvijní 92 1929 5
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 6 - 

II/8 zkoušky diplomové (žádosti o 
připuštění, odvolání) 

93 1930 5

II/8 zkoušky kolokvijní a diplomové 
(rozdělení tax) 

94 1935 5

II/8 zkoušky kolokvijní a diplomové 
(rozdělení tax), žádosti o připuštění 

95 1936 5

II/8 zkoušky kolokvijní a diplomové 
(rozdělení tax) 

96 1937 5

II/8 zkoušky kolokvijní a diplomové 
(rozdělení tax), žádosti o připuštění 

97 1938 5

zkoušky diplomové (rozdělení tax) 98 1939 5

žádosti o povolení dodatečných 
zkoušek 

99 1946 5

schůze zkušební komise

II/8 Záznam o schůzy zkušební komise 
pro zkoušky diplomové ze dne 1. října 
1930 

100 1930 5

II/8 Záznam o schůzy zkušební komise 
pro zkoušky diplomové ze dne 11. 
prosince 1930 

101 1930 5

II/8 Záznam o schůzy komise pro 
diplomové zkoušky konané 17. 
prosince 1937 

102 1937 5

Zápis o diplomových zkouškách 
absolvetů bývalé SŠPN ze dne 27. 
dubna 1948 

103 1948 5

10 - časopis školy

II/10 časopis školy 104 1933 5

II/10 časopis školy 105 1935 5

13 - mezinárodní styky

I/11 mezinárodní styky 106 1928 5

I/11 mezinárodní styky 107 1929 5

II/13 mezinárodní styky 108 1930 5
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 7 - 

II/13 mezinárodní styky 109 1931 5

II/13 mezinárodní styky 110 1935 5

II/13 mezinárodní styky 111 1937 5

II/13 mezinárodní styky 112 1938 5

III Personálie

III/1 zlevněné jízdné přednášejícím 113 1929, 1931–1932 5

4 - výplaty osobních požitků, platy a odměny

III/4 výplaty, platy a odměny 1928 114 1928 5

III/4 výplaty, platy a odměny 1936 115 1936 5

III/4 výplaty, platy a odměny 1938 116 1938 5

IV. Studentské věci

1 - zápis posluchačů

IV/1 zápis posluchačů 117 1936 6

2 - vydávání potvrzení a vysvěčení

IV/5 vydávání potvrzení 118 1929 6

IV/2 vydávání potvrzení 119 1930 6

IV/2 vydávání potvrzení 120 1931 6

vydávání potvrzení - kopie 121 1932 6

vydávání potvrzení - kopie 122 1933 6

vydávání potvrzení - kopie 123 1934 6

vydávání potvrzení - kopie 124 1935 6

IV/2 vydávání potvrzení (a kopie) 125 1936 6

vydávání potvrzení - kopie 126 1937 6

IV/2 vydávání potvrzení (a kopie) 127 1938 6

vydávání potvrzení - kopie 128 1939 6
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 8 - 

7 - zkoušky a přednášky

IV/7 žádosti studentů 129 1935 6

pozvánky na přednášky 130 1938 6

10 (13) - exkurze

IV/13 exkurze Sdružení posluchačů 
SŠPN a Klubu jižních Slovanů 

131 1929 6

IV/10 exkurze Sdružení posluchačů 
SŠPN a exkurze školy na koloniální 
výstavu v Paříži 

132 1931 6

13 (16) - stipendia

IV/16 žádosti o stipendia a jejich 
udělení 

133 1930 6

IV/16 žádosti o stipendia a jejich 
udělení 

134 1931 6

IV/13 zahraniční stipendia 135 1936 6

IV/13 zahraniční stipendia 136 1937 6

14 - Informace

IV/14 informace na žáky 137 1938 6

přihlášky ke studiu

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 138 1928 7

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 139 1929 7

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 140 1930 7

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 141 1931 8

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 142 1932 8

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 143 1933 9

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 144 1934 9

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 145 1935 10

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 146 1936 10

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 147 1937 11
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Přihlášky k řádnému studiu A-Z 148 1938 12

Přihlášky k řádnému studiu A-Z 149 1939 12

Přihlášky k řádnému studiu A-G 150 1945–1946 13

Přihlášky k řádnému studiu H-J 151 1945–1946 14

Přihlášky k řádnému studiu K-M 152 1945–1946 15

Přihlášky k řádnému studiu N-S 153 1945–1946 16

Přihlášky k řádnému studiu Š-Ž 154 1945–1946 17

Přihlášky k hospitacím A-Z 155 1928 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 156 1929 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 157 1930 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 158 1931 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 159 1932 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 160 1933 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 161 1934 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 162 1935 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 163 1936 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 164 1937 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 165 1938 18

Přihlášky k hospitacím A-Z 166 1939 18

nevydaná vysvědčení

nevydaná vysvědčení kolokvijní a 
frekventační osvědčení (V. Havlík, F. 
Jirkovský, J. Jelínek, J. Maryška, K. 
Pospíšil,  I. Pavešič, Z. Petržílek, J. 
Powolny, V. Srp, E. Waldmann, A. 
Wilhelm)

167 1928~1945 18

absolutoria 168 1930~1946 18
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osobní doklady posluchačů

nevydané osobní doklady posluchačů 
(P. Aladžov, B. Brandl, J. Čejka, R. 
Frantl, A. Helnihackerová, J. Jelínek, 
A. Jíša, E. Kapsová, M. Kašpar, K. 
Kott, J. J. Kuneš, V. Líbal, K. Marel, 
O. Maštálka, M. Mohl, E. Morávek, J. 
Rychetský, F. Slavík, M. Strach, A. 
Ščedrovič, J. Vachuda, M. Vindruška)

169 1930~1939 18

V. Účetní věci

potvrzenky dopňovací kurzy 170 1938 19

potvrzenky učebních tax 171 1939 19

VI. Budovy, místnosti

3 - Vnitřní zařízení

VI/3 vnitřní zařízení školy 1928 172 1928 19

4 - Nájem místností

VI/4 nájem místností 1928 173 1928 19

VI/2 nájem místností 1937 174 1937 19

VI/2 nájem místností 1938 175 1938 19

5 - Propůjčování místností

VI/5 místnosti zapůjčené právnickou 
fakultou 

176 1928 19

10 - Tiskopisy

diplom (česko-francouzský) 177 1945 19

diplom (česko-německý) 178 b. d. 19

vysvědčení o zkoušce kolokvijní 179 b. d. 19

absolutorium 180 b. d. 19
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VII.Archiv kuratoria

1 - schůze kuratoria

Záznam o třetí schůzy kuratoria konané 
dne 20. 1. 1930 

181 1930 19

Záznam o schůzi presidiální komise 
kuratoria konané 14. 1. 1936 

182 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 2. 3. 1936 

183 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 20. 4. 1936 

184 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 9. 6. 1936 

185 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 17. 9. 1936 

186 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 23. 9. 1936 

187 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 19. 10. 1936 

188 1936 19

VII/1 Pozvánka na schůzi presidiální 
komise kuratoria 30. 11. 1936 

189 1936 19

VII/1 Záznam o schůzi presidiální 
komise kuratoria konané 14. 12. 1936 

190 1936 19

4 - schůze přednáškové komise

VII/4 materiály ke schůzy přednáškové 
komise (korespondence) 

191 1936 19

VII/4 materiály ke schůzy přednáškové 
komise (korespondence) 

192 1937 19

VII/4 Záznam o schůzy přednáškové 
komise kuratoria konané 25. května 
1937 

193 1937 19

VII/4 Záznam o schůzy presidiální 
komise kuratorní konané 22. září 1937 

194 1937 19
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5 - personalie

IX/6 personální - honoráře 195 1928 19

VII/5 obsazování míst 196 1936 19

6 - poukazy platební, rozpočty

IX/6 subvence, rozpočet 197 1928 19

VII/6 platební poukazy, rozpočty 198 1936 19

7 - různé

VII/7 - statut školy 199 1936 19

VII/7 - kauza nákupu knih pro 
knihovnu 

200 1936 19

VII/7 - kauza nákupu knih pro 
knihovnu 

201 1937 19

brožura "Historie podivného nákupu 
knih pro Svobodnou školu politických 
nauk v Praze" 

202 [1936] 19
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