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Úvodní slovo 
 
 
 
 
Vážení čtenáři, 
 

s menším zpožděním, za které se omlouváme, přestože je neváháme svést na 
očekávatelný útlum vyvolaný frustrací našich pedagogických potřeb, danou jarními 
protipandemickými opatřeními, i na vytíženost, pramenící z téhož, Vám předkládáme 
sedmé číslo severočeské filosofické a společenskovědní revue Ergot. Věnovali jsme ho 
převážně akademickému systému. 
 
Jako obvykle jsme přípravě čísla předřadili uspořádání symposia na stejné téma. Snad 
v tom byla i návaznost na naše předchozí téma války či aproximace následného ďábla, 
každopádně průběh diskuzního setkání byl tentokrát dosti konfliktní. Po jaksi 
“soudržné” sebevraždě a tragicky vyznívající válce vytvořili účastníci symposia 
skupinu, jak upozornil kolega Tomáš Puškárik, poněkud “bionovskou”. Uvolněné 
sebedestruktivní impulsy byly nicméně dostatečně dobře “kontejnovány”, pročež 
pozice obětního kozla mohla i nadále zůstat bez obsazení. 
 
Přestože nás k volbě tématu vedlo přesvědčení, že mouchy současného uspořádání 
vyššího vzdělávání jsou stále neodbytnější, výběr textů jsme neomezovali 
požadavkem, aby jejich zaměření bylo vůči soudobé realitě kritické. Vedle šesti 
tematických prací jsme do předkládaného souboru zařadili metodologickou studii 
Václava Linkova a – již tradičně – “pohádkovou” analýzu Jana Černocha. Všechny 
texty vyjma formálně nespoutané úvahy Petra Babky prošly recenzním řízením.  
 
Příští číslo, zaměřené na téma ďábel, vyjde, dá-li Bůh, zhruba za dva měsíce. Následně 
se budeme věnovat pomoci. Texty do tohoto čísla přijímáme do konce roku 2020. 
Detaily ohledně účasti na našich symposiích nebo požadavky na přijímané rukopisy 
najdete na našich internetových stránkách. 
 
 

Příjemné a podnětné čtení Vám za redakční radu přeje 
 

 
Hynek Tippelt 

  



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
tematické__studie 
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O riziku při hledání správné struny 
Petr Bláha1 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 

 
 
Summary 
 

On the Risk in Finding the Right String. Nussbaum believes that with her book Not for 
Profit: Why Democracy Needs the Humanities she hit the right string. The question, 
however, is the foundation of her impression and what she had to sacrifice for it, either 
consciously or unconsciously. The analysis of her book not only flies in the face of her 
success, but also challenges the assumptions on which she bases her critique of profit 
dominance in education. 

*** 

Navzdory slibnému názvu se tato úvaha nebude zabývat dovedností hry na 
strunné nástroje. Obratu „uhodit na správnou strunu“ užíváme ve smyslu rčení, jež 
vyjadřuje dojem, že se z nabízených možností podařilo vybrat tu optimální. 
 
V poslední době se poměrně snadným terčem rozličných kritických pohledů stává 
akademické prostředí. Často se dokonce píše o krizi vzdělávacích procesů a institucí. 
Ve většině případů jsou však východiskem předpoklady, které skutečné příčiny sou-
časného stavu nejsou schopny náležitě postihnout. Tato intelektuální bezradnost může 
mít dvojí vysvětlení. Buďto se v záplavě rozmanitých publikačních projektů hledá 
téma, jež je dostatečně „žhavé“ na to, aby vzbudilo pozornost, takže autoři již necítí 
potřebu, aby takové téma zpracovali s maximální důkladností. Nebo je tomu tak, že 
současná situace akademického prostředí nahrává jakési prostředečnosti, která na 
vytčené úkoly nestačí. A možná ani stačit nemusí, protože myšlenková důkladnost se 
zkrátka již nevyžaduje. Obě možnosti alarmujícím způsobem dokládají, že s akade-
mickým prostředím to vypadá mnohem a zásadněji hůře, než se zdá z publikací těch, 
kteří své diagnózy formulují se záměrem nabízet určitá řešení. 
 
Ilustrativním příkladem dosud naznačovaného je americká profesorka etiky a juris-
prudence Nussbaumová a její bestseller, v němž se snaží ozřejmit slovy podtitulu, 
„proč demokracie potřebuje humanitní vědy“. Když autorka sama komentuje úspěch 
své knihy, doznává, že uhodila na správnou strunu. Tím přirozeně vzniká otázka, jak 
se pozná správná struna? Nussbaumová nemá s nalezením kritéria závažnějších pro-
blémů. Kniha přece vyšla v šestnácti jazycích a neunikla pozornosti médií. Neprozra-
zují však parametry tohoto kritéria pro posuzování správnosti cosi podstatného z au-
torčina vnímání světa? Jaké knihy se totiž dnes stávají světovými bestselery a probírají 
se v médiích? Nejsou to náhodou knihy, které se dokážou přizpůsobit nárokům vlád-
noucí předsudečnosti a jejichž argumentace pracuje se snadno uchopitelnými zjedno-
dušeními? 

 
1 Mgr. Petr Bláha, PhD, Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem. 
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Pro tak závažné pochybnosti je pochopitelně zapotřebí nalézt dostatečně naléhavé do-
klady. Ovšem i zde Nussbaumová práci pozornému čtenáři velmi usnadňuje, protože 
svou vlastní nekompetentností zabývat se problémem vzdělanosti zároveň prozra-
zuje, jaká je dnešní hodnota společenského úspěchu. 
 
Její počáteční teze působí dostatečně chytlavě, aby v kruzích, na které doléhá zpitomě-
lost akademického provozu, zapustila nadějeplné kořínky. Proti motivační dominanci 
zisku, za níž tuší význam přírodní vědy a techniky, staví humanitní vědy a umění. 
Převaha zisku vede k diskvalifikaci těchto oborů a ke ztrátě jejich společenské prestiže. 
Méně předsudečně uvažující čtenář však musí zpozornět, je-li mu zároveň sdělováno, 
že právě humanitní vědy jsou nezbytné pro jakési zdraví demokracie. Není tomu spíše 
tak, že vývoj k demokracii zřetelně napomáhá společenské dominanci zisku, jenž je 
prosazující se prostředečnosti srozumitelnější než obtížně vykazatelná užitečnost na-
příklad filosofie? Zatím však jenom zaznamenejme, že východisko Nussbaumové je 
ideologické ve smyslu určitých zastávaných předsudků, a čekejme, zda se nějak pro-
jeví důsledky této názorové zaujatosti. 
 
Autorka se poměrně střemhlavě pouští do nalézání styčných bodů napříč dějinami 
uvažování o výchově a vzdělávání, přičemž takřka triumfálně vytahuje příklad 
Sókrata, jenž dle ní splňuje nároky na ideál kritického tázání. Jsme u prvního zá-
važného problému. Potřebujeme skutečně pro kultivaci našeho kritického vnímání 
činit ze Sókrata jakousi modlu, s níž budeme porovnávat naše vlastní úsilí? Není spíše 
záhodno zmiňovat Sókrata jako postavu až do krajností minimálně dvojznačnou? Lze 
opravdu tak jednoduše pominout například významné Hegelovo chápání Sókratova 
osudu, v němž je nadčasově vystiženo cosi podstatného z tragičnosti konfliktu mezi 
Sókratem a athénskou obcí? Není náhodou Sókratés jedním z výrazných pilířů 
civilizační krize, jak ho chápe jakožto znázornění nedialogického zestejňování 
Lévinas? To jsou jen náznaky otázek, které se tají za až děsivě dogmatickým před-
kládáním sókratovského ideálu, s nímž navíc Nussbaumová spojuje i naprostou 
neautoritativnost. 
 
Pro čtenáře, který je poučen v dějinách uvažování o výchově, s nímž zřejmě úspěch 
probírané knihy nepočítá, zní velmi podezřele, je-li sókratovský prvek spatřován 
i v Rousseauovi. V aplikaci na Rousseauovo hlavní dílo o výchově to znamená, že 
Emilův vychovatel nevystupuje jako autorita. Co vlastně považuje Nussbaumová za 
autoritativní přístup ve výchově? Pokud se nespokojila pouze s příručkou 
k Rousseauovu pojetí, musela přece v Emilovi narazit na pasáže, z nichž je zřejmé, že 
zdánlivě neautoritativní negativní výchova je v mnohém pouze metodou na 
zefektivnění předem daného výchovného cíle. Není přítomnost takto míněného cíle 
významnou součástí autoritativního přístupu? Rousseaua lze pochopitelně vykládat 
schematicky, aby se hodil pro různá ideologická vymezování, ale není právě takový 
výklad pomůckou pro autoritativní převahu ve vychovatelském vztahu? 
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Od autorčiny letmé zmínky o Rousseauovi ovšem nemůžeme čekat nějaký kompliko-
vanější vhled, a to i z toho důvodu, že se zřejmě jedná o účelové vyjádření její sečtělosti 
a rozhledu. Přesto však je její nepochopení Rousseauovy osobnosti zarážející. Ve svém 
zjednodušujícím podání totiž stihne sdělit, že Rousseauovi jde především o to, aby se 
z dítěte stal dobrý občan. Co si pak ale počít s Rousseauovým rozlišením mezi člově-
kem a občanem, kterého znevolňuje společenský mechanismus, z první knihy Emila? 
Proto Nussbaumová nechápe, proč Rousseau nepíše o tom, jak by měla vypadat dobrá 
škola. Je však schopna z tohoto evidentního nedostatku vyvodit, že Emil je dílo zcela 
nepraktické, tedy nepoužitelné. 
 
Ve svém učebnicovém výčtu autorka pokračuje, když sleduje Rousseauův inspirativní 
vliv na dílo Pestalozziho. Pochopitelně ji nezajímá Pestalozziho kritika Rousseauových 
výchovných předpokladů a svůj omezený vhled do Pestalozziho pedagogiky korunuje 
výrokem, že požadoval úplný zákaz tělesných trestů. Nejen že se jedná o výrok zcela 
nepravdivý, ale zároveň se ukazuje skutečná podoba autorčina předsudečného výcho-
diska. Má totiž předem daný cíl a do jeho struktury násilně vtlačuje účelové podobizny 
vybraných autorů. Proto se ukazuje i problematičnost jejího vyzdvihování ideálu ne-
autoritativnosti, neboť její přístup má výrazné autoritativně ideologické pozadí. Při-
pomínáme pouze, že významnou komponentou tohoto pozadí je v jejím případě také 
ideál demokracie. 
 
Na doložení našeho zpochybnění teze o zákazu tělesných trestů pouze připomínáme 
Pestalozziho dopis ze Stanzu, což bylo jedno z jeho působišť. Jeho ospravedlňování 
tělesných trestů vychází nejen z diagnózy závažně narušených společenských vztahů, 
ale také z jeho porozumění lidské přirozenosti. Pestalozzi se podobně jako jeho přítel 
Fichte domnívá, že určité lidské dispozice opravňují k represivním výchovným pro-
středkům, jsou-li doprovázeny komplexním pochopením složité lidské situace.  
Je poměrně čitelné, proč se taková komplikace Nussbaumové příliš nehodila. 
 
Dalším omylem či lépe nepochopením Pestalozziho je postesknutí nad tím, že ne-
vypracoval žádnou metodu, která by se dala uplatnit i po jeho odchodu. Dá-li se něco 
považovat za cíl Pestalozziho úsilí, pak se jedná především o nalezení určitého 
psychologicky evidentního základu, jenž by se mohl stát pilířem zobecnitelné metody. 
V podobném smyslu se vyjadřuje i v prvním dopise díla Jak Gertruda učí své děti, jemuž 
lze rozumět jako příručce pro mateřskou výchovu. Zde se o roli učitele zmiňuje tak, 
že by se měla co nejvíce přiblížit ideálu, jenž by z učitele činil pouhý mechanický 
nástroj nalezené metody. Dodejme jen, že ani v tomto případě si Nussbaumová 
nepřipouští, že by závislost na zobecnitelné metodě mohla posilovat autoritativní 
hledisko ve výchovném vztahu. 
 
Jakožto ctitelka demokratického ideálu nemohla ve svém výčtu zapomenout na 
americkou ikonu demokratické výchovy, kterou je Dewey. V jistém smyslu je v jejím 
pojetí završením sókratovské tradice v pedagogice. Dokonce ho chápe jako určitou 
syntézu demokratického občanství a sókratovské výchovy. Ve svém nadšení, jež se 
projevuje mimo jiné i neobvyklou četností odkazů na Deweyovo dílo, opomíjí 
poměrně závažnou skutečnost. Pročítáme-li totiž jeho hlavní práci v oblasti úvah 
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o výchově Demokracii a výchovu, je zarážející nápadná naivita, s jakou vtěsnává 
představy o výchově do svého pokrokářsky předsudečného vnímání dějinného 
vývoje. Spojuje-li Nussbaumová své zneklidnění s přílišnou preferencí technické 
vynalézavosti, pak by tento rys stěží mohla tak snadno přehlédnout. Dewey rozhodně 
nestaví techniku a důsledky totalizujících technokratických manipulací proti 
vzdělanosti. Vzdělanost chápe jako schopnost adekvátně využívat všech civilizačních 
vymožeností, jejichž dopady nás vzdalují od pověrečných náhledů minulých generací. 
Nussbaumová tudíž buď není schopna či ochotna nahlédnout tyto souvislosti, nebo 
její obavy z dominance technického a mechanického myšlení nejsou míněny vážně. 
 
Čteme-li pozorně, jsou tyto pochybnosti na místě. Nussbaumové totiž, jak se několi-
krát přiznává, nejde o závažnější problematizaci světa, který ovládají požadavky 
zisku. Spíše se snaží vlichotit a, jak jsme se pokusili naznačit, primitivizující argumen-
tací přesvědčit mocné tohoto světa, aby byli milosrdnější k neužitečným humanitním 
vědám. Píše dokonce o národním zájmu moderní demokracie, jenž se opírá o 
výkonnou ekonomiku a prosperující podnikatelskou kulturu. Má-li právě tato podoba 
kultury zůstat zdravá, potřebuje kritické myšlení, jež má garantovat humanitní 
vzdělání. Takové vzdělání je autorkou předkládáno jako nezbytný prostředek 
k zefektivnění ekonomického úspěchu. Z tohoto zmatení se jen obtížně hledá cesta 
úniku. Kde totiž vzít autorkou deklarované záruky kritického myšlení, pokud 
například filosofické uvažování nemusí být rozvíjeno autonomně, ale má se podílet na 
zájmech obchodního kalkulu? Jako by autorka sama svým voláním po nápravě něčeho 
pokaženého každým svým argumentačním krokem posvěcovala zvrácenost, která 
ovládá akademický provoz. V tomto smyslu jde tedy o četbu, která pouze zvýrazňuje 
celkovou beznaděj. K tomu přispívá i to, že český překlad vyšel v prestižním 
nakladatelství pro filosofickou literaturu. 
 
Příznačné ovšem je, že úspěch knihy nespočívá v tom, že by byla chápána jako mana-
žérská příručka, ale že se těší respektu v akademických kruzích a dokonce i v těch, 
které mají svým posláním ochranu tzv. humanitního vzdělání, což je však pojmové 
vyjádření, jež je již připraveno k účelovému zacházení. Situace je zjevně děsivější, než 
jak se jeví četným kritikům, jejichž příkladem je i Nussbaumová. Vychází totiž najevo, 
jak snadno je možné téma krize akademického prostředí povýšit na systémovou 
záležitost a obrátit ho proti skutečnému zájmu celé složitosti momentální zápletky 
porozumět. Hledat mezi strunami tu správnou není jen značně riskantním úsilím, ale 
jedná se o principiální pomýlení. Nejsme-li však již schopni ani toho, abychom takové 
pomýlení alespoň poodhalovali, stěží můžeme zodpovědně hledat východisko z krize 
akademického prostředí. Možná je již chybou to, že tuto krizi chápeme jako cosi 
podmíněného proměnlivými okolnostmi. A možná by pomohlo třeba jen pokušení 
vnímat krizi jako bytostný jev instituce, která ve svém vývoji podlehla ambici přispívat 
svým provozem ke zlepšování společenských poměrů. Taková racionalizace je totiž 
příliš křehká na to, aby odolala sebedestruktivním rozporům naší civilizace. 
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Shrnutí 
 
Nussbaumová se domnívá, že svou knihou Ne pro zisk uhodila na správnou strunu. 
Otázkou ovšem je, na čem tento dojem zakládá a co pro něj musela vědomě či 
nevědomě podstoupit. Analýza její knihy neproblematizuje jen její úspěšnost, ale i 
předpoklady, z nichž autorka vychází ve své kritice dominance zisku v oblasti 
vzdělávání. 
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Summary 
 

Economization of Universities and its Limits. The subject matter of this paper is 
fundamental transformation of university culture. Contemporary universities seem to 
be closer to the concept of the so-called "entrepreneurial university" rather than the 
new-humanist concept of university. As will be argued, three assumptions can be 
found at the background of changes in university culture: 1. instrumental concept of 
education; 2. quantitative system of evaluating; 3. theory of free market. In opposition 
to that, my argument brings to reflection an alternative model of the so-called "public 
university." I defend the idea that, to successfully put the model into practice, there is 
a need to accentuate the philosophical and humanist question of "bonum commune." 
 

*** 
 
1.  
 

V současnosti neexistuje nějaké všeobecně uznávané pojetí smyslu univerzit. 
Spíše lze současný stav charakterizovat jako rychle probíhající změny, jejichž smysl je 
obtížné uchopit již proto, že akademici, kteří mají za úkol je reflektovat, stojí uprostřed 
nich bez možnosti odstupu. Někteří autoři popisují současný stav jako novou „akade-
mickou revoluci.“2 

  
Podstatné je, že jde o revoluci stále neukončenou, probíhající. Pomyslné barikády této 
revoluce ještě stojí. Ani jedna ze stran sporu se ještě nerozhodla kapitulovat. 
 
Akademickou revoluci můžeme určit jako přechod od tradiční univerzity humboldt-
ovského typu k „podnikavé (entrepreneurial) univerzitě“. Termín podnikavá univer-
zita je v současnosti asi nejvlivnější koncept označující model univerzity, která se 
soustředí na maximalizaci svého komerčního potenciálu, aniž by podle zastánců 
tohoto konceptu ohrozila své akademické poslání.3 Naopak kritici tohoto konceptu 
upozorňují na to, že pokud se poslání univerzity definuje v ekonomických kategoriích, 
hrozí zánik univerzity jako takové, tedy přerušení kontinuity, která byla různým 
způsobem zachovávána ve všech starších pojetích – od Platónovy Akademie přes 
středověké univerzity k tradiční humboldtovské univerzitě. 
  

 
1 Mgr. Petr Jíra, Ph.D., Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem.  
2 Srov. J. Lorenzová, Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci, Praha 2016, s. 222, 230. 
3 J. Lorenzová uvádí další užívané názvy charakterizující proměnu univerzitní kultury: akademický kapitalismus, 
univerzitní darwinismus, kultura auditu, kultura kvality, publish or perish, korporátní kultura, dynamická 
proaktivní podnikavá kultura. Ibid., s. 223.   
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V tradičním nebo klasickém pojetí se poslání univerzity definovalo v odkazu na 
Wilhelma von Humboldta. Univerzita byla institucí hájící jednotu vědy a výuky a ne-
závislost učení a bádání na mimovědeckých (politických, ekonomických) zájmech. 
Humboldt a další novohumanisté si byli samozřejmě vědomi, že v pojetí univerzity 
navazují na starší a slavnou tradici evropského vzdělání, která začíná Platónovým 
založením Akademie. 
 
V průběhu dvacátého století byla tradiční univerzita sice oslabována, univerzity si 
však stále alespoň formálně uchovávaly akademické znaky. Studenti se např. s jistým 
patosem dozvídali, že se stávají členy akademické obce, což s sebou přináší jak určitá 
práva, tak i určité povinnosti. Dále po většinu dvacátého století měli všichni studenti 
povinný úvod do filosofie, aby tak alespoň formálně byla splněna podmínka vstupu 
do akademické obce. Étos univerzity byl spojen rovněž s nenaplněným, ale stále pří-
tomným nárokem jednoty vědění. Snad lze říci, že do té míry, v jaké bylo navázání na 
akademickou tradici pouze formální, se připravovala možnost naprostého rozchodu 
s touto tradicí. 
 
Současné univerzity se v některých, stále četnějších případech nehlásí k akademické 
tradici ani uvedeným formálním způsobem. Filosofie ve významu, jaký jí dal zaklada-
tel Akademie, se stala jedním ze zakázaných slov. Univerzity již necítí potřebu dekla-
rovat, byť jen navenek, svoji „akademičnost“ – tedy to, že navazují na dlouhou tradici 
evropského vědění. Způsoby hodnocení univerzit se podstatně změnily. Idea svobod-
ného bádání a učení byla nahrazena určující představou trhu s věděním a vzděláním.4 
Tato představa implikuje tři postuláty: 
 
1. Vědění a vzdělání jsou zboží (jako každé jiné). 
2. Kvalitu vzdělání lze měřit univerzálně použitelnými měřítky.  
3. Na trhu se vzděláním rozhoduje konkurenceschopnost. 
  
Proces přeměny univerzit v podnikavé a manažersky řízené subjekty má své obhájce, 
ale i kritiky. Obě strany jsou poměrně početné. Obhájci ekonomizace univerzit jsou 
zatím v převaze. Obrazně řečeno obsadili útočné pásmo soupeře, kterému nezbývá 
než zlepšit defenzivu a soustředit se na práci brankáře. Jak už to však ve sportu bývá, 
mužstvo soustředící se na pouhou defenzivu nemůže dlouhodobě udržet své šance 
v utkání. Řečeno bez metafor, v současné fázi probíhající proměny pojetí univerzit jde 
o to, aby kritici procesu nezůstávali u pouhé kritiky, nýbrž aby formulovali vlastní 
pozitivní pojetí smyslu univerzity, vázané na současnost a její problémy. Toto pojetí 
by sice mělo navazovat na starší pojetí smyslu univerzity, nemůže však být pouhým 
návratem např. k novohumanistickému konceptu. 
 

 
4 Srov.: "V podmínkách znalostní ekonomiky se střetává tradiční (klasické, kantovsko-humboldtovské) paradigma 
akademické kultury a paradigma kultury podnikavé (pragmatické, neoliberální, u některých autorů (...) 
označované také jako novodobé či soudobé). Logika třetí akademické tranzice (...) však potvrzuje zánik tradičního 
akademického paradigmatu, jež nedokáže čelit postulátům konkurenceschopnosti, excelence a 
merkantilizovanému pojetí vysokoškolského vzdělávání.", in: J. Lorenzová, Kontety vzdělávání v postmoderní 
situaci, Praha 2016, s. 222. 
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Kromě teoretického pojetí smyslu univerzit by měl být formulován program, který 
bude sloužit jako podklad pro politickou akci. Ta se ukazuje jako nezbytná, neboť proti 
agresivním manažerským praktikám se nelze postavit pouhými argumenty. Odkazuji 
v této souvislosti na Akademický manifest, který vznikl v prostředí holandských univer-
zit.5 
 

2. 
 

V pozadí ekonomizace univerzit je zaryté přesvědčení neoliberální společnosti, 
podle nějž hodnota vzdělání spočívá ve zvýšení šancí na trhu práce. Vzdělání není 
chápáno jako hodnota o sobě – jakkoli je rétoricky vyzdvihováno až do nebes – nýbrž 
jako prostředek ke kariérnímu uplatnění. Toto instrumentální pojetí vzdělání přináší 
celou řadu problémů. 
  
Především je třeba říci, že toto pojetí neodpovídá současné podobě trhu práce, který 
v souladu s podmínkami globální ekonomiky spěje k naprosté flexibilizaci. Jestliže se 
požadavky trhu práce mění ze dne na den, ztrácí vzdělání úlohu elementu zaručují-
cího kariérní vzestup. Sociologická data tento trend potvrzují. Britský ekonom a socio-
log Standing neváhá dokonce tvrdit, že pokud se vzdělání prodává jako investiční 
produkt na zlepšení vyhlídek zaměstnání, tak jde vzhledem k jeho nezaručené 
ekonomické návratnosti o zjevný podvod.6 
  
Problematické je, když si humanitní fakulty v boji o vlastní sebezáchovu vypůjčují 
vnucenou argumentaci, založenou na ztotožnění kvality vzdělání se zaměstnatelností 
a kariérním uplatněním absolventů. V tom případě přebírají odpovědnost tam, kde ji 
vzhledem k povaze trhu práce mít nemohou.7 
 
Kromě toho se tím bezděky vzdávají toho pojetí vzdělání, ze kterého historicky vy-
rostly. Vzdělání v tradičním smyslu nevedlo do pomyslné věže ze slonoviny, jak se 
nám zastánci manažerské univerzity snaží namluvit, nýbrž mělo svůj vlastní nezpo-
chybnitelný společenský význam. Tento společenský význam ovšem nebyl definován 
ekonomicky. 
 
Pokud chceme porozumět smyslu vzdělání, musíme se vrátit na agoru, kde Sókratés 
svým aporetickým způsobem učil své spoluobčany kritické distanci k hodnotám spo-
lečnosti. Takový kriticismus skutečně nepřináší ekonomický efekt a Sókratés by ne-
mohl udělat kariéru v žádné globální korporaci. Znamená to však, že by sókratovský 
kriticismus neměl společenský význam? 
 
V myšlení obhájců podnikavé univerzity příliš často splývá společenský význam 
s byznysem. Naučme se upozorňovat na nesmyslnost tohoto spojení. Pokud pocho-
píme vzdělání v sókratovském duchu jako kritickou reflexi myšlenkových před-
pokladů jednotlivých věd, můžeme vidět, že vzdělání má společensky nezbytnou 

 
5 W. Halffman, H. Radder, The Akademic manifesto: From an Occupied to a Public Univerzity,  
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9 
6 G. Standing, Prekariát. Nová nebezpečná třída, Praha 2018, s. 109-116. 
7 J. Lorenzová, Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci, Praha 2016, s. 223. 
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kontrolní funkci. Ta je v současné situaci lidstva, které čelí environmentální a sociální 
krizi, v podstatě sebezáchovným elementem. 
 
Vzdělání v tradičním smyslu bylo kromě toho spojeno s jistou volností, o níž svědčí 
mj. výraz scholé – pro naše účely můžeme scholé přeložit jako osvobození od úsilí za-
bezpečit nezbytné životní potřeby. Protože vzdělání bylo původně spjato se scholé, 
mohlo být vzdělání v evropských dějinách chápáno jako osvobozující proces. V sou-
časné formě organizace a produkce vědění jsou stopy po původní volnosti spojené 
s touhou po vědění již téměř úplně zahlazeny. 
 
Nejen, že se proto ztrácí individuálně emancipační potenciál vzdělání, nýbrž ztěžuje 
se tím rovněž možnost jakéhokoli vědeckého pokroku. Kritici ekonomizace univerzit 
mnohokrát upozorňovali na to, že příliš úzká vazba mezi vzděláním a jeho ekonomic-
kým zhodnocením vede ke stagnaci vědeckého poznání. Projektové řízení vědy vyža-
duje, aby většina poznatků byla známa již při zadávání projektu. Projekty nezapadající 
do stávajícího obrazu vědy jsou vyhodnoceny jako špatně podložené, a proto jsou pře-
dem zamítány. V atmosféře projektového plánování vědeckého poznání panuje mezi 
vědci skepse k možnosti pokroku ve vědě. Nechybí vážně míněná prohlášení tohoto 
typu: Albert Einstein by v současném vědeckém provozu nebyl schopen předložit 
plausibilní badatelský záměr, neobhájil by disertační práci a nevytvořil by tudíž teorii 
relativity.8 
 
Aby byla moc zhoubně působících manažerů vědění zpochybněna, musíme přemýšlet 
o smyslu společenského významu vzdělání mimo ekonomické kategorie. Jádro argu-
mentace nového pojetí smyslu univerzity by mohlo spočívat na definici toho, co je ve-
řejné dobro či společný zájem. Autoři zmíněného Akademického manifestu líčí svoji vizi 
jako přechod od manažersky řízené univerzity k tzv. veřejné univerzitě. Pojetí veřejné 
univerzity plně závisí na definici veřejného či společného dobra.9 
 
První krok v zápasu o zachování kontinuity univerzit spočívá v diskusi o veřejném 
dobru. Nejde ovšem o definici veřejného dobra, která by mohla být jako hotová a uza-
vřená připravena k praktickému použití. Snaha definovat veřejné dobro tvoří nikdy 
nekončící proces. Největší slabinou takto definovaného poslání univerzity je samo-
zřejmě to, že v neoliberální individualistické a na konkurenci zaměřené společnosti 
diskuse o veřejném dobru probíhá jen ve velmi omezeném rozsahu. Nedostatečnost 
diskuse o veřejném dobru je mimo jiné způsobena také kulturním zapomínáním, které 
ztěžuje porozumění původně antickému pojmu společné dobro.10 Nemá však být 
právě univerzita institucionalizovaným prostorem, který podobné diskuse umožní? 
Kdo by se měl postavit ekonomizaci společnosti, když ne univerzity? Kdo jiný by měl 
čelit kulturnímu zapomínání? 
 

 
8 D. Graeber, Utopie pravidel. O technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie,  
Praha 2017 s. 152, s. 270 (poznámka 103). 
9 W. Halffman, H. Radder, The Akademic manifesto: From an Occupied to a Public Univerzity,  
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9, s. 175-176. 
10 K pojmu kulturní zapomínání Srov.: K. P. Liessmann, Hodina duchů: Praxe nevzdělanosti. Polemický spis,  
Praha 2015, s. 34. 
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3. 
 

Dosavadní skutečnosti svědčí spíše o tom, že schopnost akademiků klást odpor 
agresivním manažerským praktikám je mizivá. Autoři Akademického manifestu přirov-
návají akademiky ke stádu bojácných ovcí a manažery okupující univerzitu k vlkům. 
Univerzity bez reflexe a odporu přijímají vnější kritéria pro hodnocení kvality vzdě-
lání. Tato měřítka jsou orientována kvantitativně a pocházejí z teorie managementu, 
která převzala starší paradigma ekonomické vědy. 
 
Moderní ekonomie začíná u Adama Smithe. Jak je známo, Adam Smith rozlišil mezi 
směnnou a užitnou hodnotou dané věci.11 Méně známé je to, že toto rozlišení bylo 
známo již v antice. Právě ve srovnání s antickým pojetím nejlépe vynikne přínos 
Adama Smithe. Xenofón považuje za určující užitnou hodnotu dané věci a vyvozuje 
všechny důsledky ze zásady, že kdo neumí danou věc správně užívat, nemá pro něj 
tato věc žádnou hodnotu.12 Adam Smith naopak staví moderní ekonomii na primátu 
směnné hodnoty, tedy položky, kterou lze na rozdíl od užitné hodnoty exaktně vyjád-
řit. Ze směnné hodnoty se stává klíčový nástroj ekonomické vědy, který pomáhá plá-
novat a zpětně vyhodnocovat průmyslovou výrobu. 
 
V návaznosti na Smithe rozvíjela ekonomie další způsoby kontroly a vyhodnocování 
ekonomické činnosti. Všechna tato měřítka vycházejí z předpokladu, že hodnotu 
(či kvalitu) nějaké věci či nějakého procesu je možné vyjádřit kvantifikovatelnými uka-
zateli. V některých případech je tento přístup produktivní, např. zůstaneme-li v ma-
nufaktuře, do které chodil Adam Smith čerpat inspiraci pro svou ekonomickou teorii. 
V jiných případech je však aplikace měřitelných kritérií pro hodnocení kvality velmi 
sporná. Jednou z těch oblastí, které může aplikace kvantitativních měřítek v hodno-
cení kvality deformovat, je bezesporu právě vzdělání. 
 
Akademici na univerzitách jsou hodnoceni podle různých a neustále se měnících 
kvantitativních měřítek. Předpokladem je, že takové vyhodnocování objasní význam 
jejich práce pro společnost. Manažeři podle svého přesvědčení přicházejí pomoci bez-
branným akademikům, jejichž práce sice má společenský dopad, oni jej však nedoká-
žou prokazatelně vykázat. 
 
Na tomto předpokladu je založen vědecký publikační systém, mezi akademiky známý 
jako systém publish or perish. Celá absurdita tohoto systému vynikne tehdy, když si 
znovu připomeneme, že cílem tohoto systému je hodnotit kvalitu akademické práce, 
je však s to hodnotit pouze její kvantitu. Tento systém hodnocení vede mimo jiné k pře-
bujelé publikační činnosti: k praxi, v níž se badatelé uchylují k opakovanému publiko-
vání týchž pasáží, k formálnímu spoluautorství, k uzavírání citačních bratrstev atp. 
 
Výsledkem je kultura samoúčelných publikací, které kromě autora nikdo další nečte. 
Tyto publikace mají většinou nulovou společenskou relevanci, ačkoli právě k jejímu 
posílení měl tento systém vést. Akademici však ve skutečnosti nejsou motivování 

 
11 A. Smith, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Praha 2016, s. 27. 
12 Xenofón, O hospodaření, in: Xenofón, Vzpomínky na Sókrata, Praha 1972, s. 243-247. 
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k tomu, aby publikovali společensky relevantní příspěvky, nýbrž k pouhé publikační 
produktivitě. Jako příklad absurdity tohoto systému nám mohou posloužit příklady 
přeborníků, kteří se v publikačních vodách dokážou pohybovat s bravurní jistotou.  
Je znám příklad jistého profesora fyziky, který byl uveden jako autor 80 knih. 
To znamená, že za posledních dvacet let napsal každé tři měsíce knihu.13 Nelze si při 
této příležitosti nevzpomenout na Liessmanův slavný výklad Kantovy publikační ne-
činnosti: za prvních deset let působení na univerzitě Immanuel Kant nepublikoval 
vůbec.14 Z dnešního hlediska neospravedlnitelná lenost, kterou nemůže společnost to-
lerovat. Naštěstí již existují manažerské nástroje, které zabrání tomu, aby nějaký nový 
Kant deset let přemýšlel o kopernikánském obratu ve vědění. 
 
Problémem není technické nastavení systému hodnocení kvality akademické práce, 
nýbrž samotný fetišismus kvantifikace spojený s tímto systémem.15 Ještě Adam Smith 
hodnotil školství zcela vágně podle jeho nezpochybnitelné společenské prospěšnosti 
a navrhoval proto, aby bylo dostatečně subvencováno státem.16 Současní manažeři 
kvality vzdělávání zřejmě nečetli Adama Smithe a snaží se hodnotit vzdělání, jako 
kdyby jeho rozhodující stránkou byla směnná hodnota. Tomuto přístupu by se měli 
akademici bránit.  
 
V programu Akademického manifestu proto čteme požadavek, aby produktivita přestala 
být hodnotícím kritériem akademické práce. Na veřejné univerzitě, která má podle 
autorů nahradit manažerskou a podnikavou univerzitu současnosti, publikují bada-
telé pouze tehdy, pokud dospějí k přesvědčení, že mají co říci. Nikoli jen proto, aby 
vylepšili své bodové ohodnocení, nebo proto, že doufají v získání finanční podpory. 
Veškerá přímá souvislost mezi publikační činností a finančními odměnami má být 
zrušena. Již žádné odměny za dosažené kredity, za obhájení disertace či za registraci 
patentu. Takové praktiky se hodí pro komerčně orientovaný výzkum, nikoli pro 
veřejné univerzity. Autoři Akademického manifestu navrhují také další opatření, které by 
namísto systému vnějšího hodnocení kvality znamenalo bezpochyby skutečnou 
podporu akademické práce: zavedení tzv. sabatického roku, ročního studijního volna 
každý sedmý rok pro všechny akademické pracovníky.17 

 
4.  
 

Jednou z hlavních složek tradiční ekonomie je učení o volné konkurenci. Kritice 
tohoto pojetí se věnoval již v roce 1952 americký ekonom John Kenneth Galbraith. 
Podle něj zdůrazňuje ekonomie volnou konkurenci jako nejzdravější a nejharmo-
ničtější ekonomické a společenské uspořádání tím důrazněji, čím větší slabiny toto 
uspořádání v praxi vykazuje. Teoreticky platí, že čestné firmy spolu soupeří, aby zá-

 
13 J. Lorenzová, Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci, Praha 2016, s. 244. 
14 K. P. Liessmann, Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, Praha 2012, s. 62.   
15 W. Halffman, H. Radder, The Akademic manifesto: From an Occupied to a Public Univerzity,  
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9, s. 167-168. 
16 A. Smith, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Praha 2016, s. 692-698. 
17 W. Halffman, H. Radder, The Akademic manifesto: From an Occupied to a Public Univerzity,  
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9, s. 176-180. 
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sobily trh za ceny, které nikdo nekontroluje, že schopní a progresivní jedinci jsou od-
měňováni tím, že přežijí a zbohatnou, neschopné a zaostávající naopak čeká spraved-
livý trest záhuby. Galbraith proti tomu ukazuje opomíjené mezery učení o konkurenci. 
Především je přehlížena fundamentální a nezdravá nejistota, která je uvalena na kaž-
dého jedince. Systém volné konkurence netrestá spravedlivě, nýbrž v mnoha přípa-
dech slepě: schopný dělník je trestán za neschopnost podnikatele, schopný výrobce 
doplácí na pouhou smůlu, když jeho zboží již není požadováno atd. Ve společnosti 
volné konkurence přicházejí lidé o možnost živobytí nikoli pro své vlastní nedostatky. 
Kromě toho, a to je velmi důležité, v modelu volné konkurence není místo pro ty, kteří 
z různých důvodů produktivní být nemohou: staré lidi, matky samoživitelky, děti, ne-
mocné, postižené atp. Galbraith ironicky poznamenává, že velkou slabinou učení o 
volné konkurenci je skutečnost, že v praxi nemohlo být nikdy plně realizováno: ať již 
proto, že trhu dominují kartely a monopoly, nebo proto, že vznikaly odbory, a v ne-
poslední řadě proto, že se ekonomům nepodařilo ze světa zcela vymýtit soucit. V praxi 
jsou proto tresty za zaostávání vymáhány méně tvrdě než v teorii.18 

 
Zastánci pojetí podnikavé univerzity si vypůjčují slovník tradičního ekonomického 
učení o volné konkurenci. Konkurence je vnímána jako blahodárný element zlepšující 
kvalitu vzdělávání. V konkurenčním boji přežijí jen ti nejlepší. Zaostávající stihne spra-
vedlivý trest. Proto se v akademickém prostoru soutěží o všechno: o grantové pro-
středky, o počty studentů, o volná pracovní místa, o prvenství v inovačních patentech 
a metodikách atp. 
 
Konkurence je jistě běžnou součástí života, nikoli však konkurence nelítostná, agresiv-
ní, likvidační. V našem kontextu je nutno rozlišovat mezi přátelskou a tržní konkuren-
cí.19 V přátelské konkurenci panuje zdravá rivalita a touha po vyniknutí, zároveň však 
respekt k ostatním členům akademické obce jako k přátelům a spolupracovníkům na 
badatelském úkolu. Badatelé chtějí vyniknout, ne však na úkor ostatních, nýbrž mezi 
nimi, uprostřed nich. Dochází přitom ke sdílení všech dosažených poznatků. Motivací 
badatelů v tomto pojetí konkurence je dosáhnout uznání od ostatních členů badatelské 
obce, tedy uznání, které si vzájemně udělují ti, kteří jsou si v určitém oboru rovni 
svými vědomostmi a schopnostmi. 
 
V modelu tržní konkurence, který je do akademického prostředí uměle zaváděn, se 
nesoupeří o uznání uvnitř badatelské obce, nýbrž o finanční zdroje, o jejichž udílení 
rozhodují komise, které jako vnější pozorovatel dohlíží nad společenskou prospěšností 
daného oboru. V tomto pojetí konkurence dochází k žárlivému střežení poznatků. Jed-
notlivé badatelské týmy jsou postaveny proti sobě v tvrdém konkurenčním boji, 
v němž zaostávající je nemilosrdně potrestán. Každý poznatek, kterého je dosaženo, 
může hrát rozhodující roli konkurenční výhody. Netřeba příliš zdůrazňovat, že tržně 
konkurenční prostředí znamená vážný problém pro rozvoj vědy. 
 

 
18 J. K. Galbraith, Společnost hojnosti, Praha 1967, s. 57-59. 
19 Podobné rozlišení uvádí D. Graeber, Ibid., s. 154. 
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Jak ukázal Galbraith, učení o volné konkurenci má nutné důsledky. Důsledkem neu-
stálého soupeření o zdroje a studenty je fundamentální nejistota. Akademičtí pracov-
níci dosahují pouze na krátkodobé pracovní úvazky, v pravidelných intervalech jsou 
vypisována výběrová řízení, v nichž musí svou pozici obhajovat – liší se tím mj. od 
učitelů na nižších stupních (není náhoda, že je dnes ekonomicky výhodnější učit na 
vesnické malotřídce než na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy). Akademičtí pra-
covníci humanitních univerzit kromě toho dostávají tak nízký základní plat, že bez 
účasti na dalších projektech by nebyli schopni zaplatit nájem. Tyto projekty jsou vypi-
sovány opět na dobu určitou, akademici jsou tudíž nuceni stále znovu podávat nové 
badatelské záměry a trnout, zda jejich žádost o grant bude úspěšná. 
  
Obětí tržního pojetí konkurence v akademickém prostoru jsou mj. právě humanitně 
zaměřené univerzity. V tzv. podnikavé univerzitě pro ně ve skutečnosti není místo. 
Jakým komerčním potenciálem se mohou vykázat obory jako je filosofie nebo estetika? 
Jejich přežití závisí na tom, zda zpochybníme model volné konkurence jako takový. 
Pokud akademici humanitních oborů přijmou paradigma podnikavé univerzity, pod-
řežou si větev, na níž sedí. 
 
Dalším problematickým důsledkem vládnoucího konkurenčního modelu je význam, 
který má pro univerzity marketing a styk s veřejností. Univerzity spolu nesoutěží 
v kvalitě poskytovaného vzdělání nebo v kvalitě prováděného výzkumu, nýbrž pře-
devším právě na poli různých marketingových strategií. Jedním z nežádoucích dů-
sledků důrazu na mediální obraz univerzity je umlčení všech kritických hlasů. Před 
argumentem, že by kritika mohla poškodit kladný obraz univerzity, nezbývá než ka-
pitulovat. Výsledkem je nová univerzitní kultura vynuceného přitakávání, které vede 
k nekontrolovatelnému šíření chyb z vyšších rozhodovacích úrovní na nižší. Autoři 
Akademického manifestu proto navrhují zrušení všech PR a marketingových oddělení 
univerzity. Reklamu na univerzitu považují za nehorázné plýtvání prostředky, které 
by měly sloužit na skutečné zvýšení kvality výuky a výzkumu.20 
 
5. 
 

Co můžeme dělat, pokud chceme zabránit definitivnímu vítězství podnikavé 
univerzity? Za prvé formulovat teoretický koncept poslání univerzity, který by byl s to 
s konceptem podnikavé univerzity soupeřit. Pokud budeme alternativní pojetí spolu 
s autory Akademického manifestu nazývat veřejnou univerzitou, půjde o otázku, v čem 
spočívá veřejné dobro. Tato otázka je v širokém smyslu humanitní. Je příznačné, že 
přispět k řešení této otázky mohou především ty obory, kterým v konceptu podnikavé 
univerzity de facto hrozí zánik. Pokud má stát veřejná univerzita na pevných 
základech, musí být postavena na opětovném uznání významu filosofických otázek. 
Tento typ otázek přitom neumožňuje jasné odpovědi technického rázu – to však nijak 
neumenšuje jejich společenský význam. Filosofické otázky se na rozdíl od technických 
otázek ptají na smysl, a jako takové zůstávají vždy otázkami otevřenými. 

 

 
20 W. Halffman, H. Radder, The Akademic manifesto: From an Occupied to a Public Univerzity,  
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9, s. 176-180. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9


Petr Jíra___Ekonomizace univerzit a její meze 

- 20 - 
 

Na teoretickou koncepci smyslu univerzity by měl navázat konkrétní program, který 
by se měl stát podkladem pro resistenci proti podnikavé univerzitě. Tento program 
vyžaduje konsensus, a měl by proto být výsledkem dlouho trvající diskuse mezi 
akademiky všech oborů. Inspiraci pro formulace programu je možné nalézt 
v Akademickém manifestu, z něhož jsme několik programových bodů citovali. 
 
Třetím krokem by měly být různé typy politických akcí, jejichž smyslem bude 
formulovaný program prosadit v praxi. Otázka, jak by podobné politické akce mohly 
vypadat, je velice choulostivá. V každém případě však bude nutné vystoupit ze stínu 
a učinit z otázky poslání univerzity věc veřejnou. 
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Shrnutí 
 
Článek pojednává o fundamentální proměně univerzitní kultury. Současné univerzity 
se spíše, než novohumanistickému modelu přibližují konceptu tzv. podnikavé 
univerzity. V pozadí změn univerzitní kultury stojí tři předpoklady: instrumentální 
pojetí vzdělání, kvantitativní systém hodnocení vzdělání a učení o volné konkurenci. 
Alternativním modelem univerzity je tzv. veřejná univerzita. Pokud má být model 
veřejné univerzity úspěšný, musí být akcentována filosofická a humanitní povaha 
otázky po společném dobru. 
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Summary 
 

Value of Evaluation: On Academic Evaluating Mechanisms. This treatise detects  
the absence of reflection on the value of evaluation. It focuses on the issue  
of peer-reviewed management of academic works in philosophy and humanities.  
In the absence of the question about value, maintenance of the system overshadows 
creative activity. This is made possible by researchers and reviewers sharing the same 
paradigm, while the notion of value has no meaning. 
 

*** 
 

Jakou hodnotu má hodnocení? Neměli bychom se dotazovat hodnotitelů a těch, 
kdo hodnotitele ustanovují a kdo jim stanovují jejich úkoly, a ptát se jich, co hodnotou 
vůbec rozumějí a jak jsou schopni hodnotu rozpoznávat a také rozpoznávání hodnoty 
pěstovat? Když už usilují o hodnocení, měli by snad vědět, co dělají. Postačila by jim 
trocha filosofické axiologie? Dokázali by se přitom hodnotně rozhodnout mezi objek-
tivistickou, subjektivistickou či relativistickou teorií hodnot? 
 
K hodnocení dochází v akademickém světě na nejrůznějších úrovních, ve všech obo-
rech a institucích, ale zde se spokojme s jedním charakteristickým příkladem, jímž jsou 
recenze odborných textů nabízených k publikování. Budeme se přitom v okruhu ne-
empiristického zkoumání filosofického a humanitně-vědního. Na něm je zajímavá 
řada aspektů, například to, že tato jsou nezajímavá pro vládní garnituru, která by se 
jinak musela zděsit nad tím, čemu všemu nerozumí. 
 
Uvažme, že má-li takový recenzent podat hodnocení určité studie, musí umět rozpo-
znat především její hodnotu, jí vlastní hodnotu – a nikoli jen ze svých zájmů konstru-
ovat představu o její hodnotě, kterou by přímo charakterizoval nanejvýš jako 
„velkou“, „malou“ či „mizivou“. I kdyby se ale snažil sebevíc, z vlastní hlavy se  
do cizího textu nepřenese. Co když je přitom hodnota něčím, co si hodnotitel do hod-
noceného pouze promítá? Jakou hodnotu tedy má hodnocení, jež je popřípadě 
založeno na výkonu hodnotícího? 
  
Hodnota věci navíc není totéž, co její vzezření nebo vlastnosti, nýbrž spadá do jiného 
řádu úvah. K hodnotné věci se vztahujeme na základě žádosti, protože, jak říká 
Simmel, „hodnotné věci nazýváme ty, které budí naši žádostivost, kladou nám 

 
1  Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem. 
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překážky.“2 Proto musíme něco vynaložit, abychom jich nabyli. Když je pro 
hodnotitele určitý text snadný, a on jej uzná za hodnotný, není nakonec víc příjemný 
než hodnotný? Svízel je na jeho straně, ale spočívá v tom, že se sám nechá snadností 
ukolébat, a o to nesnadnější je zaujmout kritický postoj. Měl by opravdu nesnáz, kdyby 
se rozhodl předmět hodnocení hájit před vlastní svévolí. Proto nechceme popírat 
realitu, nýbrž poukázat na naivitu s vážnou tváří, jež je v recenzním řízení přítomna. 
Je-li hodnocení vedeno žádostí, jež si žádá uspokojování a někdy je i neuspokojována, 
zůstává problematika hodnoty jen uzavřena v hodnotícím. Hodnota, jak zdůrazňuje 
Simmel, vyžaduje, aby byla uznána – a přitom nároky na uznání je cosi jako „třetí 
kategorie, kterou z oněch dvou [tj. ze subjektu a objektu] nelze sestavit, téměř něco 
mezi námi a věcmi.“3 Zmíněná žádost musí být ochotná setkat se i s velmi výrazně 
odlišným postojem, než jaký zastává hodnotitel, a nenechat se svést k zošklivení 
z důvodu primárně jemu vlastního. 
 
Simmelova slova cituji proto, že odpovídají vlastním předběžným úvahám o hodnotě 
hodnocení, u něhož se jinak mlčky předpokládá, že je prostě „objektivní“. A co je 
vůbec objektivní hodnota? Pokud bychom se chtěli tázat v perspektivě etiky, museli 
bychom se vyrovnat s tím, že etika hodnot ztratila v kontextu soudobého myšlení na 
relevanci4 a stejně tak etický moment v otázce ekonomické hodnoty je dávno minu-
lostí, a proto také se musíme konfrontovat s vágností pojmu hodnoty. 
 
Hodnocení je zřejmě vlastní jakási nejistota, jež hrozí, že je rozkymácí, ale jež zůstává 
nepovšimnuta. Stačí však málo. Vyjděme z toho, že pokud se hodnotitel věnuje recenzi 
textu, zvažuje jeho hodnotu, ať už o ní sebevíc neví. Jak ale může nabýt jistotu o ní? 
A jak si může být jist svou jistotou? Ale nejen to. Jak si může být vědom hodnoty vlast-
ního hodnocení, opovažuje-li se vůbec posuzovat hodnotu díla někoho jiného? Pokud 
není jasná hodnota hodnocení, jak lze legitimně vůbec nějaké hodnocení požadovat  
a provádět? 
 
Mohli bychom si říkat, že hodnocení by mělo předpokládat určitou kvalifikaci na zá-
kladě studia a praxe, anebo alespoň školení. A že by měla existovat závazná, písemná 
a schválená pravidla. Úředník by tu nejspíš zajásal. Ale pokud by byla taková kvali-
fikace zavedena, do procesu hodnocení by vstupoval ještě další faktor, výrazně vnější, 
a přitom systémovosti akademického systému bližší, faktor, který by ale také byl by-
tostně cizí tvůrčímu duchu. Obecně by jen hodnocení brzdil a překážel by mu. 
 
Pokud ale něco takového (anebo nějaké zcela jiné řešení) neexistuje, můžeme říci, že 
hodnocení je činnost, k níž není akademický pracovník přímo kvalifikován. Jakási vůle 
je ponechána spontaneitě a volnému dohadování. Ne že by recenzní hodnocení ne-
mělo a nemělo mít vůbec žádná pravidla, ale záleží, jaká to jsou a kdo je stanoví a jak 
jsou vymáhána. Vlastní výkon hodnotitele, jak se zdá, spočívá na jakýchsi jeho 
vlastních provizorních pravidlech. 
 

 
2 G Simmel, Filosofie peněz, Praha 2011, s. 27. 
3 Ibid., s. 29. 
4 Srv. M. Sommer, H. Blumenberg, Zu den Sachen und zurück, Frankfurt a. M. 2002, s. 9. 
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Když sám jsem byl nucen hodnotit cizí texty, musel jsem si vytvořit vlastní provizorní 
pravidla. Smyslem hodnocení se mi stalo pomoci textům k otištění a eliminovat vylo-
žená nedopatření a případné nesmysly. Uvědomil jsem si přitom, že v ideálním pří-
padě je práce na textu značně náročnější než posudek a že v ideálním případě je autor 
obeznámenější než recenzent (a v tom se zásadně liší od učitele, který zkouší žáka), 
protože se předmětem svého zájmu intenzivněji a přímo zabýval. Naproti tomu recen-
zent ví o podobě předmětu autorových úvah až z jeho daného díla, i když s předmě-
tem samým je nějakým způsobem obeznámen – ale právě ne tak jako autor. Proto se 
také zdráhám cizí texty likvidovat, pokud není třeba eliminovat projevy přímo inte-
lektuálně patologické. 
 
S tímto postojem jsem se ovšem již několikrát dostal do úzkých. Například nad textem, 
z něhož jsem vyrozuměl jeho autora a jeho široko daleko známé jméno, a v němž jsem 
objevil frapantní intelektuální provinění v podobě naprosté nepoučenosti v jedné ze 
dvou podkapitol. Autor nicméně dostal příležitost k nápravě, v tom je vše v pořádku, 
zatímco některé redakce se s nápravou neobtěžují. Neposkytování nápravy nesvědčí 
ve prospěch těch, kdo si posudky objednávají, protože je to příliš snadné řešení. 
 
Recenzentskou práci nechci rozhodně podceňovat. Nikoli náhodou bývá obtížné re-
cenzenty obstarávat. Recenzování samo je také obtížné. Uvažme, že k takové práci 
patří jedna základní, zdánlivě samozřejmá schopnost: schopnost důkladně přečíst 
hodnocený text. Autor by se neměl cítit dotčen oprávněnou kritikou, zato by jej mělo 
oprávněně znepokojovat zjištění, že recenzent neporozuměl jeho textu. K přečtení není 
ale nikdo disponován pouhou znalostí jazyka a písmen, protože to by jinak odborné 
posudky mohli sestavovat absolventi první třídy základních škol. K přečtení je třeba 
schopnost pronikat k vlastnímu smyslu, aby vznikla korespondence mezi pokaždé 
osobitým porozuměním autora a čtenáře. Pokud čtenář textu neporozumí – není často 
chyba na jeho straně? Je ostatně nemístné, jak si kdekdo chválí určitý text kvůli jeho 
srozumitelnosti. Abych ale také zde uvedl jeden příklad. Když jsem sám porovnal re-
cenze na svou knihu o prorocích5, do očí mne udeřila propast mezi zevrubnou  
a citlivou recenzí Milana Balabána, který věděl, o čem píše (zneklidnělo mne jen, že mi 
nic nevytýká),6 a mezi vágním náčrtem z pera jistého redaktora, který považoval před-
mět svého zájmu za zajímavý, ale jeho myšlenkový svět mu nebyl příliš blízký.7 Záleží 
tedy na interpretační schopnosti a na ambici napsat poctivou recenzi. Ani jedno ani 
druhé není ovšem zvnějšku vymahatelné a ani snadno zjistitelné. 
 
Jinak řečeno, záleží na schopnosti a na zájmu hodnotícího individua. O jaké hodnotě 
hodnotitelské činnosti lze ale pak hovořit? Pokud se napijete vody a občerstvíte se, 
aniž byste se otrávili, je pití úspěšné. V čem ale spočívá úspěch recenzenta? Nejspíš 
ve vyřízení povinnosti. Ale to se jen zdá, že by se Immanuel Kant zaradoval, kdyby tu 
shledal naplnění mravního zákona. K jakému skutečnému naplnění dochází 
v recenzentském subjektu? Jistě často k němu dochází tam, kde recenzent vyřídí 
protivnou povinnost. Méně neškodná je možnost, že přítel poslouží příznivou recenzí 

 
5 J. Hoblík, Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha 2019. 
6 Srov. M. Balabán, Pohled do světa starozákonních proroků, in: Teologická reflexe, č. 2, 2011, s. 213-219. 
7 Srov. M. Nodl, Knihovnička, in: Dějiny a současnost, č. 8, 31, 2009, s. 8. 
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příteli v jeho pracovním úsilí. Daleko více mne však zneklidňují případy, kdy posudky 
činí z posuzovaného nesvéprávného žáčka, který by se měl kořit před hodnotitelskou 
kuratelou. 
 
Navíc existují recenzenti, jimž je způsobování nesnází vlastní. Když totiž odstřelují 
pomocí nevhodné munice. Jen blázen by chtěl kupříkladu drůbež zabíjet pomocí gra-
nátů. Ale slovní odstřelování jako by bylo na místě. Nemohu soudit, nakolik v tom 
hraje roli posedlost odstřelováním, posedlost vlastní představou pravdy a spravedl-
nosti anebo prostě neznalost. Vždy však je ve hře pozice absolutního vládce nad dílem 
druhého. Někdo, komu tato pozice nevyhovuje, počíná si vůči cizímu textu s apriorní 
pokorou (jež nemusí vylučovat aposteriorní negaci). Jiný ale jako by se v ní vyžíval. 
Nechci ovšem tuto úvahu přespříliš psychologizovat a přiznávám, že nezkoumám 
hlavy recenzentů. A tak nyní stačí, když zvážíme pozici absolutního posuzovatele. Za-
tímco v oblasti obchodu se hodnota vytváří ve vztahu různé tvorby hodnot zboží, aby 
vznikla hodnota jako třetí moment,8 díky němuž by došlo ke směně, zde určuje hod-
notu jen jedna strana. Takovému posuzovateli není totiž obvykle možné odporovat. 
Představa, že by autor napsal recenzi recenze, je těžko představitelná. Zpochybňovala 
by absolutní moc recenzenta.  Navíc by brzdila akademický provoz. V některých 
vážnějších recenzních řízeních se alespoň žádá více posudků – množství posudků 
může ale také snáze přitížit posuzovanému, sejde-li se několik nedorozumění z růz-
ných stran. 
 
Ovšem protože recenze nejsou běžně dostupným statkem, mám o nich jen velmi ome-
zený přehled a také považuji za současných podmínek za vyloučené dosáhnout kom-
plexního pohledu. Jen ze souhledu několika zcela nezávislých a mezi sebou nesouvi-
sejících recenzí si troufám usuzovat, že z hlediska recenzentů bývá jedním z nejtěžších 
hříchů autorů, že jejich dílo není dostatečně tendenční. Totiž že neodpovídá některému 
z aktuálně sdílených vzorců badatelské a myšlenkové práce. Řečeno kuhnovsky: ne-
odpovídá platnému paradigmatu. Ba můžeme říci, proviňuje se proti platnému para-
digmatu. Posvátnému paradigmatu. Tím nechceme dělat z recenzentů kastu provi-
nilců. Recenzentský stereotyp prostě koresponduje se stereotypem konvenčních bada-
telů, z nichž se recenzenti rekrutují. Někdy však tendenčnost tluče do očí. Proto si 
může jeden velmi vážený badatel zabývající se dílem Filóna Alexandrijského David T. 
Runia postesknout nad jednou dílčí otázkou: „Je pozoruhodné, jak mohou být badatelé 
ovlivněni badatelskými módami své doby.“9 Sdílení trendu mezi autory a recenzenty 
napomáhá nezřídka žádané srozumitelnosti, a tedy i snadnosti. Protože však otázka 
hodnoty hodnocení není na pořadu dne, nehodnotnost hodnocení nemusí nikoho 
trápit. 
  

 
8 Srov. G. Simmel, Filosofie peněz, s. 42. 
9 D. T. Runia, The Structure of Philo’s allegorical Treatise De agricultura, in: The Studia Philonica Annual, 22, 2010, s. 99. 
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Několik dodatečných poznámek 
 

Proces hodnocení považujeme za hluboce problematický, a to nejen při nazna-
čeném hledání důvodů a argumentů. Proto bychom chtěli ještě naznačit některé dů-
sledky, které ze stávajícího procesu hodnocení mají tendenci vyplývat: 

 
1) Takzvané kolektivní monografie bývají výsledkem určitých tendencí, které touží 

dostat podobu a recenzenti na to dohlížejí. Přísná definice tématu kolektivní 
monografie vede ale k tomu, že je sešněrována tvůrčí svoboda. Tím myslím 
znemožňování konzistence vlastního tázání a zkoumání, v němž by autor měl 
učinit zadost předmětu svého zájmu a zodpovídat otázky, které mu během jeho 
zkoumání vyvstanou. To vše se může se zadaným rámcem více či méně rozcházet. 
Direktivně a úzce pojaté téma pak nutí buď rezignovat na část svých zjištění, 
někdy i na část velmi významnou, protože předem nikdy nevíte zcela jistě, k čemu 
nakonec dospějete. Autoři direktiv jako by však věděli lépe než vy, k čemu máte 
dospět. 

 
2) Pokud chcete zodpovídat v dřívější době nevyřešené otázky anebo pokud 

pracujete příliš inovativně anebo vůbec příliš osobitě, můžete se snadno setkat  
s recenzentskou nemilostí. Pokud ve filosofii nesledujete filosofii jazyka nebo 
fenomenologickou filosofii anebo alespoň, přinejhorším, nejste ani odborníky  
a antickou filosofii, ani kantovskými, fichtovskými, hegeliánskými či podobným 
„sektáři“, můžete se svým filosofickým myšlením dělat nanejvýš partyzána. 

 
3) Chápe-li se impakt faktor jako měřítko kvality, je toto chápání samo kvalitní? Lze 

si být jist, zda lze kvalitu měřit? Počet citací lze měřit – ale jak z počtu citací 
vyplývá kvalita? Když váš článek získá třicet citací, stále je to méně než počet obětí 
na životech, které měla metanolová aféra (jichž jen v ČR bylo 47). Plyne z toho, že 
váš intelekt je horší než metanol? 

 
Nic nevadí, že se dostáváme do podivného rozporu: na jedné straně se požaduje po-
krok, inovace a změna, na straně druhé věrnost, ba otročení paradigmatu. Pokud po-
dobně učitel ponouká studenty, aby samostatně mysleli, ponouká je k něčemu,  
za co budou potrestáni, protože mají tendenci proviňovat se vůči paradigmatu. Jen 
však držitel profilované a nekašírované individuality může jinou individualitu posou-
dit, pokud je mu to ovšem umožněno. Jen on totiž je schopen se distancovat od ten-
denčnosti. 
 

Závěrem 
 

Jak vše dosud probrané souvisí s akademickým systémem? Hodnotící praxe je 
pro něj symptomatická. Je součástí jeho pořádku, ale není chráněna před intelektuální 
perverzí. Je samozřejmě třeba podotknout, že publikace ve filosofii a v humanitních 
vědách slouží především funkčnosti akademických mechanismů, a to možná i víc než 
čtenářům a pokroku ve vzdělání. Navíc stále se posiluje nárok na anglifikaci filosofické 
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a speciálně-vědecké produkce. To vše pak má zvláštní efekt v tom, že se rozrůstá svět 
výstupů, které vyžadují určitý výkon, absolvování hodnotitelského procesu a publikaci, aby 
nakonec skončily v globální stoce, v níž je tu a tam někdo nalezne, ale v níž se přede-
vším utápějí. Stoka nevypovídá o hodnotě plodů tvůrčího úsilí, ale jen o jejich osudu: 
topí se v pomalu plynoucím proudu směřujícího do bezúčelnosti bezmezně stále více 
kypící kvantity. Publikace v jazyce mluvčího se topí alespoň jen ve stoce domácí. 
 
Proto bych varoval před zatrpklostí v pohledu na hodnotitelskou práci, ať už ji vyko-
náváte anebo ať už vás ranila. Dějí se nespravedlnosti, ale nakonec vše se ve stoce 
utopí. Zbývá však radost z kreativity – a kreativita znamená dát průchod životu. 
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Shrnutí 
 

Toto pojednání detekuje absenci uvažování o hodnotě hodnocení. Zaměřuje se na 
otázku recenzního řízení akademických prací filosofických a humanitně-vědných. 
Proto udržování systému zastiňuje vlastní tvůrčí činnost. Za těchto okolností záleží na 
sdílení trendu mezi badateli a recenzenty, kteří se drží téhož paradigmatu, zatímco 
pojem hodnoty nemá význam. 
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Summary 
 

Psychoanalysis and the University: An Unfinished Story. The aim of this paper is to explain 
at least partially the complex relationship between psychoanalysis and the university. 
I have tried to outline the beginning of the dialogue between psychoanalysis and the 
university in the person of a Hungarian psychoanalyst Sándor Ferenczi. His initial 
attempt to integrate psychoanalysis into the university failed for both historical and 
political reasons, forcing psychoanalysis to follow its own path and shape its own 
program and model of education. After Nazism came to power in Europe, a significant 
number of analysts emigrated to the US, where psychoanalysis was perceived as 
psychiatric mainstream for some time, becoming at the same time too totalitarian and 
excluding non-medical experts from its circles. After this relative success at 
universities, psychoanalysis was once again pushed to the background by new 
paradigms. Finally, I have tried to point out the current state of psychoanalysis at 
universities and its possible incompatibility with the academic system by its very 
nature. 
 

*** 
 
Úvod 
 

Yalof uvádza svoj článok, pojednávajúci o výučbe psychoanalytických koncep-
tov na univerzitách, týmito slovami: „Vzťah medzi psychoanalýzou a akademickou 
psychológiou je prinajmenšom napätý.“2 Podobne by sa dal definovať vzťah psycho-
analýzy k univerzite vôbec. Napätosť tohto vzťahu výstižne popisuje Erős:  

 
„Na začiatku 20. storočia vzniknuté psychoanalytické hnutie prelomilo ra-
dikálnym spôsobom hranice tradičných disciplín, vytvorilo nové vzťahy 
medzi psychickým fungovaním, teoretickým priblížením psychopatológie 
a klinickou psychoterapeutickou praxou. Práve preto psychoanalýza neza-
padala do prevládajúcich vedeckých paradigiem a nenapojila sa na tradičné 
(prírodovedecké, medicínske a filozofické) koncepcie akademického vzde-
lávania, a nepripojila sa ani k už existujúcim lekárskym, neurologickým, 
psychiatrickým alebo psychologickým spoločnostiam.“3,4 

 
1 Mgr. Tomáš Puškárik, Department of Electronic Culture and Semiotics,Faculty of Humanities, Charles 
University: Prague, Czech Republic.Correspondence: Mgr. Tomáš Puškárik, U Kříže 8, Praha 5- Jinonice, 158 00. 
2 J. Yalof, Teaching psychoanalytic concepts in the university setting: Issues, challanges, and promises,  
in: Psychoanalytic Inquiry, 35, 2015, s. 124. 
3 Foucault v Slovách a veciach podobne vyzdvihuje psychoanalýzu, po boku etnológie, ako dve disciplíny, ktoré sa 
vymykajú tradičným epistémam. Zároveň je nutné pripomenúť, že Foucaultov vzťah k psychoanalýze bol 
prinajmenšom nestabilný. Srov. Foucault, M., Slová a veci, Bratislava 2004. 
4 F. Erős, A pszichoanalízis a budapesti egyetem orvoskarán 1918-1919-ben, Budapešť 2011, s. 146. 
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Zdá sa, akoby tento napätý vzťah psychoanalýzy pretrvával až dodnes a závisí značne 
aj na historicko-politických faktoroch jednotlivých krajín, v ktorých sa psychoanalýza 
a univerzita dostali nejakým spôsobom do kontaktu.5 
 
V nasledujúcej časti sa pokúsime podať historický exkurz vzťahom psychoanalýzy 
a univerzity, s dôrazom na zrodenie tohto netradičného dialógu pričom sa pokúsime 
v skratke načrtnúť súčasnú podobu tohto zložitého vzťahu.  
 
Začiatky 
 

Dialóg psychoanalýzy a univerzity začína pred sto rokmi v srdci Európy: Ma-
ďarsku. V roku 1919 je uverejnený Freudov text On the teaching of psycho-analysis in 
universities.6 Už v tomto texte je evidentný určitý rozštep, keď Freud zvažuje, že vyu-
čovanie psychoanalýzy na univerzitách môže byť nahliadnuté ako z perspektívy psy-
choanalýzy, tak aj z univerzity. Čo sa týka perspektívy psychoanalýzy, Freud si bol 
toho vedomý, že väčšinu psychoanalytikov by inklúzia psychoanalýzy do univerzit-
ného kurikula potešila. Na druhú stranu zdôraznil, že psychoanalytik univerzitu 
úplne nepotrebuje, nie je na ňu odkázaný, keďže potrebné teórie si dokáže doplniť 
z odbornej literatúry a stykom so skúsenejšími kolegami. V samotnej psychoanalýze 
čerpá psychoanalytik zo svojej osobnej analýzy, vykonávaním analýzy na pacientoch 
a supervidovaním týchto analýz. Zasadania psychoanalytických spoločností vznikali 
hlavne v dôsledku exklúzie psychoanalýzy z akademickej obce.7 Prínos psychoana-
lýzy pre univerzity videl Freud v týchto bodoch: 
 

a) Psychoanalytické poznatky slúžia ako kompenzácia prílišného dôrazu na 
anatómiu, fyziku, chémiu a zanedbávania psychických faktorov pri zvažovaní 
patológií a ich liečbe. Freud sa tu značne vymedzuje voči pozitivistickému 
pojatiu experimentálnej a akademickej psychológie svojej doby.  

b) Psychoanalýza ako príprava na štúdium psychiatrie, ktorá bola v dobe 
uverejnenia Freudovho článku čisto deskriptívna. 

c) Psychoanalýza by mala byť otvorená aj pre nemedicínske odbory, ako literárna 
veda, umenie, filozofia a religionistika.8 

 
5 Psychoanalýza nemala jednotný historický vývin. Všade, kde sa nejakým spôsobom objavila, musela najskôr 
obhájiť svoju pozíciu. Tak mohol Adam Bžoch napísať: „psychoanalýza na Slovensku neexistovala“.  
Srov. A. Bžoch, Psychoanalýza na periférii, Bratislava 2007. V Česku existovala psychoanalýza do roku 1989 iba  
vo forme undergroundu. 
6 S. Freud, On the teaching of psycho-analysis in universities, in: The standard edition of the complete psychological Works 
of Sigmund Freud, Volume XVII (1917-1919): An infantile neurosis and otherworks, 1919, s.169-174. 
Tento Freudov text sa dlho považoval za výtvor Sándora Ferencziho, ktorý ho mal uverejniť v časopise 
Gyógyászat (Liečenie/Liečba), pod Freudovým menom. Jeho autorstvo sa však potvrdilo na základe určitej 
jeruzalémskej pozostalosti, v ktorej sa objavil Freudov pôvodný nemecký rukopis. Takto bolo vylúčené 
Ferencziho autorstvo. Srv. M. Schröter, Kell-e az egytemen pszichoanalízist tanítani? Egy eredeti Freud-szöveg 
megkerüléséről, in: Thalassa, 4, 2009, s. 29-44. 
7 Zdá sa, akoby táto exklúzia posilňovala súdržnosť psychoanalytických spoločností. Nie je tajomstvom, že 
funkčnosť takýchto spoločností narastá, ak sa vymedzujú voči nejakému spoločnému nepriateľovi, nech už je to 
univerzita, alebo iný, totalitný systém. 
8 S. Freud, On the teaching of psycho-analysis in universities, in: The standard edition of the complete psychological Works 
of Sigmund Freud, Volume XVII (1917-1919): An infantile neurosis and otherworks, 1919, s.169-174. 
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Freud si bol dobre vedomý, že samotnú psychoanalýzu ako prax, sa študent na uni-
verzite naučiť nemôže. Za dôležité ale pokladal, aby mali študenti vôbec možnosť sa 
niečo dozvedieť o psychoanalýze. Vráťme sa k samotnému Freudovmu textu a okol-
nostiam jeho publikácie. Nie je náhoda, že text bol preložený práve do maďarčiny 
a uverejnený práve v Maďarsku. Zdá sa, že psychoanalýza padla v Maďarsku na rela-
tívne úrodnú pôdu. Svedčí o tom značný záujem, ktorý o ňu prejavovala nielen inte-
lektuálna elita, mimo medicínsky diskurz, ale aj záujem študentov medicíny o pred-
náškové cykly. Tak mohol v roku 1909 jeden z najdôležitejších maďarských psychoa-
nalytikov, Ferenczi Sándor, napísať Freudovi o relatívne veľkom záujme študentov 
o psychoanalýzu a o prednáškových cykloch, ktoré sa chystal usporiadať na pozvanie 
Spoločnosti spoločenských vied. Ferenczi píše Freudovi o účasti približne 300 medi-
kov. Zároveň dodáva, že 9/10 poslucháčov bolo židovského pôvodu.9 V roku 1911 na-
sledoval prednáškový cyklus v rámci známeho krúžku Galileo.10 V roku 1913 vznikla 
Maďarská psychoanalytická spoločnosť, ktorej prezidentom bol práve Ferenczi. Ďal-
šími dôležitými členmi boli Radó Sándor, HollósI stván a Ignotus (Hugo 
Veigelsberg).11 Pestovanie mimo medicínskych vzťahov sa ukázalo byť ako dobrý 
krok k rozšíreniu psychoanalýzy. Storfer Adolf József, novinár a spisovateľ, pôsobiaci 
v už spomínanom Krúžku Galileo a v časopise Szabadgondolat (Slobodná myšlienka) 
v čísle z 15. februára 1919 žiada o založenie psychoanalytickej katedry.12 Tomuto ve-
rejnému požiadavku predchádzala študentská petícia za Ferencziho pozvanie na uni-
verzitu z 28. januára 1919, ktorá bola smerovaná priamo k ministrovi. Udalosti nabrali 
rýchly spád a 25. apríla bol Ferenczi menovaný za univerzitného pedagóga. Stal sa tak 
na svete prvým psychoanalytikom, ktorý dostal pedagogickú pozíciu v rámci univer-
zity.13 Zároveň dostal na starosť vedenie novo zriadenej psychoanalytickej kliniky,14 
spadajúcej pod lekársku fakultu. V dôsledku povojnového stavu a revolučných uda-
lostí musel Ferenczi prednášať v rámci predĺženého semestra. Prednášal do polovice 
júla 1919, následne si vybral dovolenku a výučbu prenechal na Jenőa Hárnika. Na uni-
verzitu sa Ferenczi už nikdy nevrátil,15 pretože v dôsledku novej politickej situácie boli 
8. augusta 1919 viaceré univerzitné menovania odvolané. Odvolanie sa netýkalo iba 
Ferencziho, ale aj značnej časti intelektuálov pôsobiacich na univerzitách. Ferenczi sa 
o celej situácii vyjadruje vo svojom liste z 28. augusta, písanom Freudovi, takto: 
  

 
9 F. Erős, A pszichoanalízis a budapesti egyetem orvoskarán 1918-1919-ben, Budapešť 2011, s. 146-170. 
10 Krúžok Galileo fungoval v Maďarsku medzi rokmi 1908-1919. Jeho cieľom bolo združovať študentov 
a intelektuálov a podnecovať slobodu myslenia a vymedzenie sa voči dogmatickej akademickej obci. Okrem toho 
sa snažil o podporu sociálne slabších študentov. 
11 Už tu je možné vidieť, že psychoanalýza v Maďarsku zaujala aj mimo medicínsky okruh intelektuálov. Ignotus 
bol napríklad šéfredaktorom známeho časopisu Nyugat (Západ). To, že Ferenczi sa snažil pestovať vzťahy aj 
mimo svoj odbor, je evidentné aj z nekrológov, ktoré mu napísali, okrem iného, práve Ignotus a aj Márai Sándor. 
12 F. Erős, A pszichoanalízis a budapesti egyetem orvoskarán 1918-1919-ben, Budapešť 2011, s. 146-170. 
13 Ibid. 
14 Stojí za zmienku, že udalosti posunul aj vysoký výskyt vojnovej neurózy (dnes posttraumatická stresová 
porucha). Od psychoanalytickej kliniky si štát sľuboval vyliečenie vojnových veteránov, trpiacich touto 
poruchou.  
15 F. Erős, A pszichoanalízis a budapesti egyetem orvoskarán 1918-1919-ben, Budapešť 2011, s. 146-170. 
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„Po nevydržateľnom červenom terore, ktorý na náladu človeka pôsobil ako 
nočná mora, tu máme teraz teror biely. Ak sa nemýlim, čaká nás teraz 
brutálne prenasledovanie židov, nás, maďarských židov. [...] Policajné cely 
sú plné anonymných, domnelých „boľševikov“, s ktorými sa zaobchádza 
drsne. Na univerzite prevláda najtemnejšia reakcia. Prepustili všetkých 
pedagogických asistentov židovského pôvodu, židovských študentov 
vyhadzujú a bijú.“16 

 
Takto vyzeral prvý pokus o nastolenie vzťahu medzi psychoanalýzou a univerzitou 
odohrávajúci sa v Maďarsku. 
 

Vlastnou cestou 
 

Vzhľadom k tomu, že prvý pokus o inklúziu psychoanalýzy do univerzity ne-
vyšiel, a k tomu, že rozširujúce sa psychoanalytické hnutie už nebolo možné zastrešiť 
Freudovýmistredovečernými seminármi v malom, priateľskom kruhu, bolo nutné po-
staviť psychoanalytické hnutie na novú platformu. Tá by umožnila premýšľanie nad 
novým dialógom s univerzitou. Inými slovamisa musela psychoanalýza čiastočne in-
štitucionalizovať. K takejto inštitucionalizácii, ako píše Wallerstein,17 došlo v roku 
1920 v Berlíne, kde sa vytvoril eitingtonovský model vzdelávania psychoanalytikov, 
ktorý je dodnes platným systémom vzdelávania (aj v Českej republike). Tento model 
vzdelávania sa skladá z troch zložiek: 
 

1) osobná (tréningová) analýza, ktorú podstupuje kandidát psychoanalytickej 
spoločnosti 

2) teoretické a klinické semináre 
3) psychoanalýza vykonávaná kandidátom supervidovaná superviznými 

analytikmi. 

Tento model sa rozšíril v celej vtedajšej strednej Európe a ujal sa v inštitucionálnej 
forme vo Viedni, Budapešti a Zürichu. Psychoanalýza si tak vytvorila vlastný program 
a model vzdelávania, ktorý fungoval ako nadstavba univerzitného vzdelania. Zname-
nalo to ale, že na nejakú dobu sa cesty psychoanalýzy a univerzity museli rozísť. Tento 
dočasný rozchod mal samozrejme aj plusy, psychoanalýza tak naozaj nebola odkázaná 
na univerzitu, na druhej strane však narážali psychoanalytici a kandidáti na problémy, 
ktoré sú možno aktuálne aj dnes. Študenti, kandidáti a členovia sa živili ako klinici, 
v plnom pracovnom úväzku a štúdium prebiehalo až po ich pracovnej dobe. Klinickú 
prax kandidáti potrebovali, aby si mohli platiť svoju vlastnú analýzu. Vedenie in-
štitútu zabezpečovalo klinické a teoretické semináre tiež po pracovnej dobe, na úkor 
voľného času prednášajúcich a často bez finančného ohodnotenia (takto funguje dod-
nes aj Česká psychoanalytická spoločnosť).18 Vhodné sa tu zdajú byť slová Freudovej, 
z roku 1971:  

 
16 S. Freud, S. Ferenczi, Levelezés II/2. 1917-1919, Budapešť 2003, s. 256-257. 
17 R. S. Wallerstein, Psychoanalysis in theuniversity: The natural home for education and research, in: International 
Journal of Psychoanalysis, 92, 2011, s. 623-639. 
18 Ibid. 
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„Tak, ako pred 50 rokmi, kandidáti trávia svoje pracovné dni v ne-analytic-
kom prostredí a ženú sa za ne-analytickými cieľmi. Ešte stále dochádzajú 
na klinické a teoretické semináre a prednášky, po večeroch alebo cez ví-
kendy, unavení a nevnímaví, v čase, ktorý by právom patril ich osobnému 
životu a rodinám. Stále sa učia od senior members, ktorí obetujú svoje 
voľno na učenie, často proti svojim inklináciám, a veľmi často bez toho, aby 
mali vyvinuté pedagogické zručnosti. Kandidáti majú stále primálo času, 
ak vôbec nejaký majú, pre čítanie, mimo urgentné požiadavky kurzu, alebo 
pre nasledovanie vlastných teoretických záujmov.“19  

 
Freudová mala podľa Wallersteina20 v predstavách vybudovaný ideálny inštitút, 
ktorý by umožnil kandidátom venovať sa svojim intelektuálnym záujmom v rámci 
psychoanalýzy a zároveň by ich neoberal o voľný čas. Výstižne popísala Freudová 
stav psychoanalytického výcviku takto: „Súčasný part-time systém sa zdá byť zasta-
ralý, akoby kostolné obrady boli vykonávané v katakombách, keďže to bolo miesto, 
kde sa ranný kresťania museli schádzať.“21 Je zrejmé, že psychoanalytické vzdelávanie 
nie je možné zabezpečiť v celej forme na univerzitách. Univerzita nie je schopná za-
bezpečiť tréningovú analýzu, ani prísun pacientov (aj keď snahy o takýto systém roz-
hodne boli, spomeňme si na Budapešť).  
 

V zemi možností 
 

Obrat vo vzťahu psychoanalýzy a univerzity nastal s nástupom Hitlera k moci. 
Psychoanalytici donútení k emigrácii z Európy do Ameriky sa ocitli na úrodnejšej 
a otvorenejšej pôde, než doma. Psychoanalýza sa tak vydáva na inú cestu, ako bola tá 
hrdá, ale uzavretá, Európska. Opustila svoj domov, aby sa mohla stať, aj keď iba na 
chvíľu, dominantnou paradigmou v rámci psychiatrie na lekárskych fakultách a skrz 
ne aj na univerzitách. Medzi rokmi 1950 a 1960 sa v Amerike radikálne mení, aj vďaka 
psychoanalýze, vzdelávací systém psychiatrie. Na miesto psychobiologickej psychia-
trie nastupuje hlbinná psychológia a vedúce pozície začali byť obsadzované psycho-
analytikmi a psychiatrami naklonenými psychoanalytickému mysleniu. Psycho-
analýza sa stala na chvíľu hlavným prúdom vyučovaným na lekárskych fakultách.22 
Tento stav pretrval približne do 70-80. rokov minulého storočia, a zašiel tak ďaleko, že 
profesiu psychoanalytika mohli vykonávať iba psychiatri, pričom ostatné profesie, aj 
psychológovia, boli tejto možnosti zbavení.23 Tento relatívne optimálny stav psy-
choanalýzy v rámci univerzít však netrval dlho. Objavili sa prvé rozkoly, ktoré sa tý-
kali financií a vnútorných konfliktov, hlavne medzi psychoanalytickou a nepsycho-
analytickou časťou katedry. Nástupom neurovied, psychofarmakológie, sociálnej psy-
chiatrie a komunitných hnutí za duševné zdravie, sa psychoanalýza posunula do úpl-

 
19 A. Freud, The ideal psychoanalytic institute: A utopia, in: Bullettin of the Menninger Clinic, 35, 1971, s. 231. 
20 R. S. Wallerstein, Psychoanalysis in theuniversity: The natural home for education and research, in: International 
Journal of Psychoanalysis, 92, 2011, s. 623-639. 
21 A. Freud, The ideal psychoanalytic institute: A utopia, in: Bullettin of the Menninger Clinic, 35, 1971, s. 230. 
22 R.S. Wallerstein, Psychoanalysis in the university: The natural home for education and research, in: International 
Journal of Psychoanalysis, 92, 2011, s. 623-639. 
23 Spomeňme si, že Freud sa, okrem iného, aj vo svojom článku Question of lay analysis vymedzoval tomu, aby 
mohli psychoanalýzu vykonávať iba lekári. Srov. S. Freud, Question of lay analysis, in: S. Freud, The Essentials of 
psycho-analysis, London 2005, s. 5-74. 
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ného pozadia. Tento ústup pravdepodobne súvisel aj s rozšírením modelu založenom 
na dôkazoch (evidence based model) vo výskume, na ktorý mohli rýchlo a flexibilne 
reagovať najmä kognitívne behaviorálne psychoterapeutické smery, oproti psycho-
analýze rýchle a efektívne formy psychoterapie.24 Súčasný stav psychoanalýzy na 
amerických univerzitách zmapoval Yalof. Uvádza, že vo výskumoch, v rámci naj-
lepšie hodnotených univerzít, boli kurzy ponúkajúce informácie o psychoanalýze 
z drvivej väčšiny mimo psychologické katedry (69 % ich bolo na odbore humanitných 
vied, 17,2 % na sociálnych vedách a iba 13,6 % na psychológii, z toho sa objavovalo 
meno Freuda v 89 %!).25 Katz, Kaplan a Stromberg zistili, že u kandidátov psycho-
analýzy mali predmety počas graduálneho štúdia najmenší vplyv na rozhodnutie pre 
kariéru psychoanalytika.26 
 

Záver 
 

Zdá sa, že vzťah psychoanalýzy a univerzity naozaj nie je jednoduchý.  
Po náročných začiatkoch v Európe sa psychoanalýza ujala v Amerike, no za cenu toho, 
že skĺzla k totalizácii a úplne vylúčila zo svojich kruhov odborníkov nelekárov. Ná-
sledne sa stiahla do úzadia a stala sa z nej marginálna disciplína, ktorá sa v osnovách 
objavuje výnimočne. Je nutné dodať, že v súčasnosti existujú postgraduálne programy 
psychoanalytických štúdií, kladúce dôraz na psychoanalytickú teóriu. Spomeňme Ma-
ďarsko, Francúzsko, Anglicko a pár inštitúcií v Amerike. Napriek tomu sa zdá, že sme 
sa okľukou vrátili k Freudovmu prvému textu, polemizujúcemu nadvzťahom univer-
zity a psychoanalýzy. Nemôžeme než súhlasiť s Banfalvim,27 ktorý tvrdí, že akade-
mický systém kladie dôraz na autoritu, disciplínu, hierarchiu a výskum, ktoré stavia 
do protikladu ku psychoanalytickému pohľadu na jedinca ako na subjektívnu a nie 
objektívnu, kvantifikovateľnú entitu. Zároveň však dodajme, že psychoanalýza je tr-
paslíkom na ramenách obrov. Možno dokáže vidieť ďalej než obor, samotná univer-
zita, no sedí na jej ramenách a možno iba vďaka nemu môže hľadieť do budúcna.  Je 
otázka, či takýto vzťah nie je pre samotnú psychoanalýzu naozaj bezpečnejší, aj keď je 
ponechaná univerzitou samú na seba. Je možné, že úlohou psychoanalýzy je zastávať 
práve túto marginálnu pozíciu a nenechať sa pohltiť vlnou akademického mainstre-
amu. V momente, kedy by sa tak stalo, by možno psychoanalýza prestala byť psycho-
analýzou. Otázka budúcnosti vzťahu psychoanalýzy a univerzity ostáva naďalej otvo-
rená a spoločný príbeh čaká na pokračovanie a nám možno zostáva, podobne ako ob-
čas psychoanalytikom, dovoliť si horký luxus nevedenia a čakanie toho, čo prinesie 
ďalšie sedenie.  
 
Na záver citujme domáceho autora, vyjadrujúceho sa k psychoanalýze v Česku: 
 

 
24 R.S. Wallerstein, Psychoanalysis in theuniversity: The natural home for education and research, in: International Journal 
of Psychoanalysis, 92, 2011, s. 623-639. 
25 J. Yalof, Teaching psychoanalytic concepts in the university setting: Issues, challanges, and promises, in: Psychoanalytic 
Inquiry, 35, 2015, s. 124-134. 
26 D. A. Katz, M. Kaplan, a S. E. Stromberg, A national survey of candidates II: Motivations, obstacles and ideas on 
increasinginterest in psychoanalytictraining, in: Journal of the American Psychoanalytic Asscociation, 60 (5), 2012,  
s. 1015-1055. 
27 A. Banfalvi, The crises of the univers(al)ity and the future of psychoanalysis, in: R. Stanton - D. Reason (ed.), Teaching 
transference: On the foundation of psychoanalyticstudies, London 1996. 
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 „Psychoanalýza u nás nikdy nebude v praxi prevládajúcim smerom či aka-
demickým establishmentom. Zároveň by však nemala byť uzavretým, eli-
társkym klubom alebo nad nepochopením svojej výlučnosti žehrajúcim 
spolkom. Domnievam sa, že pre jej dôstojnosť je dôležité ašpirovať nielen 
na účasť pri vysokoškolskom vzdelávaní a výchove nových profesionálov 
(analytikov alebo psychoterapeutov všeobecne), ale snažiť sa tiež o medzi-
odborový dialóg a vzájomné obohacovanie sa s inými odbormi a vedami 
o človeku (a to nielen s neurovedami, ale aj filozofiou, antropológiou, ume-
leckovednými odbormi ai.).“28 
 

  

 
28 J. Jakubů, Psychoanalýza, vzdělávání a vysoké školství aneb kam kráčíš, česká psychoanalýzo?  
URL: http://psychoanalyzadnes.cz/2016/03/20/psychoanalyza-vzdelavani-a-vysoke-skolstvi-aneb-kam-kracis-
ceska-psychoanalyzo/ (24.11.2019). 

http://psychoanalyzadnes.cz/2016/03/20/psychoanalyza-vzdelavani-a-vysoke-skolstvi-aneb-kam-kracis-ceska-psychoanalyzo/
http://psychoanalyzadnes.cz/2016/03/20/psychoanalyza-vzdelavani-a-vysoke-skolstvi-aneb-kam-kracis-ceska-psychoanalyzo/
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Zhrnutie 
 

Cieľom textu bolo aspoň čiastočne priblížiť zložitý vzťah psychoanalýzy a univerzity. 
Pokúsili sme sa načrtnúť začiatok dialógu psychoanalýzy a univerzity v Maďarsku, 
v osobe Sándora Ferencziho. Tento úvodný pokus o inklúziu psychoanalýzy do uni-
verzity z historicko-politických dôvodov zlyhal a psychoanalýza tak bola nútená vy-
dať sa vlastnou cestou a utvárať postupne vlastný program a model vzdelávania. Po 
nástupe nacizmu k moci značná časť analytikov v Európe emigrovala do USA, kde sa 
psychoanalýza na určitú dobu stala psychiatrickým mainstreamom, no zároveň sa 
stala príliš totalizujúcou, vylučujúcou nemedicínskych odborníkov zo svojich kruhov. 
Po tomto relatívnom úspechu na univerzitnej pôde sa psychoanalýza posúva do po-
zadia a je vytlačená novými paradigmami. Následne sme sa snažili poukázať na 
súčasný stav psychoanalýzy na univerzitách a na jej možnú nezlúčiteľnosť s akade-
mickým systémom, už z jej podstaty. 
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Summary  
 
The Vatican policy on globalization of education. In this study I analyze the intention of the 
head of the Catholic Church, Pope Francis, to initiate an international document with 
the working title Global Pact on Education. I present the broader context of this project, 
including materials available to the organizers of the international conference at which 
the document is to be signed. I outline the nature of the Pope's idea of education, his 
motivation and goals, and consider the possibilities of the real impact of his present 
activity. 
 

*** 
 
Papežova výzva 
 

„Globální pakt o vzdělávání” je idea, s níž v září 2019 představil papež František 
svůj záměr uspořádat světovou konferenci pod názvem Promýšlení globálního vzděláva-
cího spojenectví (Reinventing the Global Educational Alliance/Reinventing the Global Com-
pact on Education). Setkání se uskuteční 14. května 2020 a zváni mají být světoví vůdci 
a mladí lidé. Návrh tohoto paktu František zdůvodnil nebývalou potřebou „sjedno-
tit ... úsilí v širší vzdělávací alianci, abychom zformovali zralé jedince schopné překro-
čit rozdělení a antagonismy a obnovením tkáně vztahů přispěli k vytvoření bratrštěj-
šího lidstva.”2 
 
Z formálních problémů, s nimiž se vzdělávání dnes potýká, jmenuje František proces 
“rapidifikace”, v jehož průběhu jsme pod vlivem “smršti vysokorychlostních techno-
logií upadli do pasti, v níž se neustále proměňují naše referenční body, následkem če-
hož lidská identita přichází o svou pevnost.”3 Zamýšlené globální vzdělávací spoje-
nectví nastínil František africkým příslovím: “Abyste vychovali jedno dítě, potřebujete 

 
1 Mgr. Hynek Tippelt, PhD., Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem.  
2 Srov.: „Never before has there been such need to unite our efforts in a broad educational alliance, to form 
mature individuals capable of overcoming division and antagonism, and to restore the fabric of relationships for 
the sake of a more fraternal humanity.”, in: Pope Francis, Message of His Holiness Pope Francis for the Launch of the 
Global Compact on Education, URL: http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-
messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html 
3 Srov. „Education clashes with what has been called a process of ‚rapidification‘ that traps our existence in a 
whirlwind of high-speed technology and computerization, continually altering our points of reference. As a 
result, our very identity loses its solidity and our psychological structure dissolves in the face of constant change 
that ‚contrasts with the naturally slow pace of biological evolution‘ (Laudato Si’, 18).”, in: Ibid. 
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celou vesnici.” Vzdělávací vesnice pak podle něj musí zahrnout i rodiny, občanskou 
společnost, vědu, sport, politiku a nadace.4 
 

Kritika ideje 
 

Papežův záměr se dočkal ostré reakce konzervativního katolického křídla. 
Pregnantní kritiku předložila například Matka Miriam, známá americká osobnost, za-
kladatelka kongregace Dcery Marie, matky naděje izraelské, které Miriam vykla za cíl 
„práci na obnově Bohem zamýšlené rodiny“. Papežův záměr globalizovat vzdělávání 
označila za „démonický”: „Toto neochrání rodinu ani v nejmenším. Bude to vzdělá-
vací vesnice, která nakonec zničí rodinu i lidský rod,” prohlásila.5 Papež si od Globál-
ního vzdělávacího paktu slibuje prosazení nového humanismu: „Je třeba odvahy umístit 
lidskou osobu do středu,” tvrdí.6 Právě tím ale podle Matky vyjádřil to, co je s dnešním 
světem v nepořádku: „Namísto umístění Krista do středu, postavíme do něj člověka?” 
ptá se.7 František sice sám v Laudato si’ připomněl slova svého předchůdce Benedikta, 
že stvoření je ohrožováno „tam, kde se sami činíme posledními instancemi ... (a) kde 
nad sebou neuznáváme žádnou instanci,“8 nicméně možná právě proto na ně zapo-
mněl. 
 
Podle Františka má pakt přispět k tomu, aby mladší generace žily v jednotném a bra-
trském společném domově. Miriam nicméně nazvala takový domov „domem ďábla”.9 
Její argument je srozumitelný: „Není jiného společného domova než na Nebesích a pro 
křesťany v církvi.”10 „Naléhavou výzvu k ochraně našeho společného domu” papež 
formuloval již v Laudato si’, kde tento výraz označoval přírodu a naši závislost na ní. 
Nyní římský biskup iniciuje institucionalizaci takříkajíc běžného fungování společné 
domácnosti, čímž prohloubí obavy těch, kteří v jeho misi shledávají „ďábelské pokou-
šení“, jak svést křesťany k modlářství. Vatikánský web, který návrh paktu propaguje, 
uvádí, že účelem „vytvoření globální změny mentality prostřednictví vzdělávání” zve 

 
4 Srov. „According to an African proverb, ‚it takes a whole village to educate a child‘. We have to create such a 
village before we can educate. In the first place, the ground must be cleared of discrimination and fraternity must 
be allowed to flourish, as I stated in the Document that I signed with the Grand Imam of Al-Azhar on 4 February 
this year in Abu Dhabi. In this kind of village it is easier to find global agreement about an education that 
integrates and respects all aspects of the person, uniting studies and everyday life, teachers, students and their 
families, and civil society in its intellectual, scientific, artistic, athletic, political, business and charitable 
dimensions.“ in: Pope Francis I., Message of His Holiness Pope Francis for the Launch of the Global Compact on 
Education, URL: http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-
messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html 
5 Pope’s proposal for ‘new humanism’ would ‘wipe out Christianity’: Mother Miriam, in: LifeSiteNews, URL:  
https://www.lifesitenews.com/news/popes-proposal-for-new-humanism-would-wipe-out-christianity 
6 Srov. „First, we must have the courage to place the human person at the centre.”, in: Pope Francis I, Message of 
His Holiness Pope Francis for the Launch of the Global Compact on Education, URL: 
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-
francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html. 
7 Pope’s proposal for ‘new humanism’ would ‘wipe out Christianity’: Mother Miriam, in: LifeSiteNews, URL:  
https://www.lifesitenews.com/news/popes-proposal-for-new-humanism-would-wipe-out-christianity. 
8 František I., Laudato si’, in: Radio Vaticana, URL: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22011. 
9 Pope’s proposal for ‘new humanism’ would ‘wipe out Christianity’: Mother Miriam, in: LifeSiteNews, URL:  
https://www.lifesitenews.com/news/popes-proposal-for-new-humanism-would-wipe-out-christianity. 
10 „There is no common home we have but Heaven and Christianity on Earth this side of Heaven. We have no 
common home other than that.”, in: Ibid. 
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papež k podpisu „všechny, kteří mají starost o vzdělávání mladé generace”.11 Takový 
záměr měli však podle Matky Miriam „komunisté už před sto lety: Zlo vstoupilo do 
církve a sám papež a hierarchie” mu podle ní podlehla.12 Její názory na vzdělávání se 
s papežovými neslučovaly již dříve, kdy na ochranu dětí před genderovou a explicitní 
grafickou sexuální výchovou vyzvala rodiče k tomu, aby se ujali své povinnosti vzdě-
lávat své děti sami. 
 
Miriam se pozastavila také nad spíše zednářským jazykem otce Františka, který hovoří 
o „vyléčení trhliny mezi člověkem a Absolutnem”.13 Poukázala na to, že pod tak mno-
hoznačnou frází je možno si představit Buddhu, boha muslimů nebo cokoli, avšak není 
to žádné z Božích jmen.14 Lze si klást otázku, zda právě touto a podobnou neurčitostí 
nepřispívá František k překotné relativizaci a zmatení identity, s nimiž chtěl bojovat. 
Papež se ale domnívá, že přináší novou identitu danou společným domovem. Nabízí 
se otázka, zda nový domov znamená nové náboženství. Michael J. Matt, editor kon-
zervativního katolického čtrnáctideníku The Remnant (Zbývající/Pozůstatek), má za to, 
že František církev úspěšně proměňuje v náboženství nového, postkapitalistického  
a postdemokratického světového řádu, založené spíše na zednářských principech  
a naturalistickém vyznání než na křesťanství.15 
 
Papežský list 
 

Již úvodem svého listu z 12. září 2019 papež ozřejmuje návaznost své výzvy ke 
globálnímu vzdělávacímu spojenectví na encykliku Laudato si’. Ta bývá charakterizo-
vána jako environmentální a v jejím podtitulu se již objevil výše zmíněný obrat „náš 
společný domov”. Setkání je plánováno na páté výročí jejího vydání. Zatímco en-
cyklika měla být pozváním k dialogu o budoucnosti planety, současná výzva vychází 
z náhledu – píše papež –, že „jakákoli změna vyžaduje vzdělávací proces zaměřený na 
rozvoj nové univerzální solidarity a přívětivější společnosti.”16 Mezi žádoucími důrazy 
globalizovaného vzdělávání František jmenoval inkluzivitu, kterou radikálně bezhra-
ničně chápe jako zmíněnou „´vzdělávací vesnici´, v níž všichni lidé, podle rolí, kterých 
se ujali, budou sdílet úkol vytvářet síť otevřených lidských vztahů.”17 
 
 

 
11 Pope Francis invites religious, political leaders to sign ‘Global Pact’ for ‘new humanism’, in: LifeSiteNews, URL: 
https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-global-education-pact. 
12 Pope’s proposal for ‘new humanism’ would ‘wipe out Christianity’: Mother Miriam, in: LifeSiteNews, URL:  
https://www.lifesitenews.com/news/popes-proposal-for-new-humanism-would-wipe-out-christianity. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 M. J. Matt, Pope Sachs Church: Vatican Embraces United Nations Goals, in: The Remnant, November 8, 2019, URL: 
https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4665-pope-sachs-church-vatican-embraces-
united-nations-goals. 
16 Srov.: „In my Encyclical Laudato Si’, I invited everyone to cooperate in caring for our common home and to 
confront together the challenges that we face. Now, a few years later, I renew my invitation to dialogue on how 
we are shaping the future of our planet and the need to employ the talents of all, since all change requires an 
educational process aimed at developing a new universal solidarity and a more welcoming society.”,  
in: Pope Francis I., Message of His Holiness Pope Francis for the Launch of the Global Compact on Education, URL: 
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-
francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html. 
17 Ibid. 
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Svou utopii papež rozvíjí úvahou, že  
 

„v takové vesnici bude snazší dospět ke globální shodě na vzdělávání, které 
bude integrovat a respektovat všechny aspekty osobnosti, sjednotí studium 
s běžným životem, učitele, žáky, studenty a jejich rodiny a občanskou spo-
lečnost v jejím intelektuálním, vědeckém, uměleckém, sportovním, politic-
kém, obchodním a filantropickém rozměru. Jinými slovy, aliance mezi oby-
vateli země a naším společným domovem, o nějž jsme povinni se starat  
a respektovat ho. Taková aliance může vytvořit mír, spravedlnost a pohos-
tinnost mezi všemi národy lidské rodiny, stejně jako dialog mezi nábožen-
stvími.”18 

 
Jak upozorňuje řecko-katolický teolog Emmanuel Hatzidakis, Františkův poněkud 
sveřepě holistický záměr ve svém perfekcionismu přehlíží, že úplnost je možná pouze 
pro světce a že uplatnění darů, kterými jsme byli obdařeni, je záležitostí svobodného 
rozhodnutí, z něhož se křesťan podle své víry bude zpovídat u posledního soudu.19  
 
Ve svém listu papež zve „všechny, kteří různé a na všech úrovních pracují na poli 
vzdělávání a výzkumu”. Dle svého tiskového oddělení pozval představitele význam-
ných náboženství, mezinárodních organizací a různých humanitárních institucí z aka-
demické, ekonomické, politické a kulturní oblasti. Kdo konkrétně bude pozván, ne-
bylo upřesněno. Kvůli dalšímu nastínění obsahu chystaného paktu bylo též ohlášeno, 
že květnovému setkání bude předcházet série tematických konferencí, jež budou za-
měřeny na prosazování míru a lidských práv, mezináboženský dialog, migraci, mezi-
národní spolupráci, uprchlíky, ekonomickou spravedlnost a ochranu životního pro-
středí. 
 

Globalizace 
 

K pochopení významu připravovaného smluvního dokumentu je třeba vzít 
v potaz i ostatní vatikánské aktivity v oblasti globalizace. Mezi nimi je v posledních 
několika letech zásadní především snaha o strategické sblížení globálně významných 
denominací. V té souvislosti je signifikantní, že jedna z přípravných konferencí se ne-
bude konat ve Vatikánu ani v Itálii, ale v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, 
které papež navštívil v únoru 2019, aby s vrchním imámem káhirské university  
al-Azhar Ahmedem al Tajíb podepsal Deklaraci bratrství, výzvu k míru mezi národy, 

 
18 Srov.: „In this kind of village it is easier to find global agreement about an education that integrates and 
respects all aspects of the person, [complete person is a Saint, in the image and likeness of Christ] uniting studies 
and everyday life, teachers, students and their families, and civil society in its intellectual, scientific, artistic, 
athletic, political, business and charitable dimensions. An alliance, in other words, between the earth’s inhabitants 
and our [Creator? No, our] “common home”, which we are bound to care for and respect. An alliance that 
generates peace, justice and hospitality among all peoples of the human family [Yeah, which is something 
Christianity cannot do, since it addresses only Christians, and not even all of them, since they are fragmented to a 
zillion pieces] as well as dialogue between religions.“, in: Pope Francis I., Message of His Holiness Pope Francis for 
the Launch of the Global Compact on Education, URL: 
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-
francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html). 
19 E. Hatzidakis, The Pope’s “Launch of the Educational Alliance”, commented, in: Orthodox Witness, September 27, 
2019, URL: http://orthodoxwitness.org/the-popes-launch-of-the-educational-alliance-commented/ 
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náboženstvími a rasami. Deklarací z Abú Zabí papež vykročil směrem k vytvoření glo-
bální nadkonfesijní náboženské autority. Nedávným úspěchem na poli mezinábožen-
ského dialogu je Společná deklarace monoteistických abrahamovských náboženství o sklonku 
života, která z podnětu rabína Avrama Steinberga, spolupředsedy Bioetické komise státu 
Izrael, vznikla na půdě Papežské akademie pro život v mezináboženské komisi, složené 
z představitelů katolické církve, pravoslaví, protestantismu, judaismu a islámu.20 

 
Na dokument z Abú Zabí odkazuje František také ve svém videoposelství, které nato-
čil u příležitosti světového kongresu Mezinárodní organizace pro katolické vzdělávání, 
který se uskutečnil 5.-8. června 2019 v New Yorku. Shledává jej podnětným pro vytvá-
ření „široké možnosti inkluze, která přesahuje školní zdi a svou proměňující silou pro-
niká do celé společnosti”.21 Motiv všezahrnující inkluze Františkovi volně přechází od 
výchovně-vzdělávací praxe do metafyzického pojmu, který vyjadřuje zásadní propo-
jení lidstva se životním prostředím a z něho vyplývající etický požadavek solidarity se 
všemi živými bytostmi.22 Ve jménu bratrství a civilizace lásky integruje papež ekolo-
gickou výchovu s náboženskou a celou vizi rámuje zaklínadlem humanismu, které se 
zdá zachycovat jeho koncepci globalizace.23 
 
Humanismus 
 

Proklamovaný humanistický důraz vede papeže k odmítnutí výkonnostní 
„diktatury výsledků”, která člověka zaměňuje za stroj a opomíjí péči o jeho všestranný 
růst.24 „Dekonstrukci humanismu” chce římský biskup „zamezit tím, že do středu 
výchovného působení” bude postaven „člověk ve své celistvosti”.25 Podle jeho video-

 
20 Srov. Deklarace tří monoteistických náboženství proti eutanazaii, in: Vatican News, 29. října 2019, URL:  
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/deklarace-tri-monoteistickych-nabozenstvi-proti-
eutanazaii.html. 
21 Srov. „Pokud se naučíme chápat potřeby druhých lidí, rosteme a zrajeme spolu s nimi. Výchovná komunita 
poté prostřednictvím trpělivé každodenní práce vytváří širokou možnost inkluze, která přesahuje školní zdi  
a svou proměňující silou proniká do celé společnosti, v níž podporuje setkání, pokoj a smíření. Dokument o 
lidském bratrství, který jsem podepsal spolu s vrchním imámem Al-Azhar, v této souvislosti nabízí podněty 
k úvaze i akci.“, in: Výchovou proti dekonstrukci humanismu, in: Vatican News, 17. 6. 2019, URL: 
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/vychovou-proti-dekonstrukci-humanismu0.html 
22 Srov.: „Římský biskup v zaslaném videoposelství uvažuje nad tématem konference, které zní: „Vychovávat 
k bratrskému humanismu a budovat civilizaci lásky“ a které uvádí do souvislosti s Deklarací o křesťanské 
výchově Gravissimum educationis II. vatikánského koncilu. Humanismus požadovaný od katolických vzdělávacích 
zařízení hájí vizi společnosti založenou na člověku a jeho nezcizitelných právech, brání spravedlnost a mír na 
základě korektního vztahu mezi jednotlivcem, společností a státem, podporuje solidaritu a subsidiaritu. 
Takovýmto humanismem se oduševňuje též hospodářský rozvoj, cituje papež František svého předchůdce  
Jana Pavla II. (Promluva k univerzitním profesorům, 9. 9. 2000): ‚Tento humanistický zorný úhel dnes nemůže 
odhlédnout od ekologické výchovy, která podněcuje ke spojenectví lidstva s životním prostředím,  
a to na různých úrovních – na vnitřní rovině vztahu k sobě samým, na úrovni solidarity s druhými lidmi, na 
přirozené úrovni ve vztahu se všemi živými bytostmi a na duchovní úrovni ve vztahu k Bohu.‘”, in:  Ibid.  
23 Srov.: „Jednou z hlavních obtíží, s níž se dnes vzdělávání střetává, je rozšířená tendence k dekonstrukci 
humanismu. Individualismus a konzumismus vedou k soutěživosti, která znehodnocuje spolupráci, zastiňuje 
obecné hodnoty a podlamuje základní pravidla společného soužití. Rovněž kultura lhostejnosti, která prostupuje 
vztahy mezi lidmi i národy, jakož i péči o společný domov, nahlodává smysl pro humanismus.“, in: Ibid. 
24 Srov.: „Papež dále varoval před jiným nebezpečím, ohrožujícím delikátní poslání vychovatele, a sice 
‚diktaturou výsledků‘. Snaha o okamžité a nejspíše číselné ohodnocení studenta plyne z převládající výrobní a 
spotřební logiky, ovšem opomíjí jeho všestranný růst, nedbá na jeho případné obtíže, omyly a obavy, ale také sny 
a svobodu. Výkonností diktatura přetváří člověka v laboratorní objekt a uměle jej připodobňuje ke stroji.”,  
in: Ibid. 
25 Ibid. 

https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/deklarace-tri-monoteistickych-nabozenstvi-proti-eutanazaii.html
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/deklarace-tri-monoteistickych-nabozenstvi-proti-eutanazaii.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/vychovou-proti-dekonstrukci-humanismu0.html
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poselství to znamená péči nejen o vzdělání, ale i o lidský a duchovní růst jak studentů, 
tak i učitelů a vedoucích pracovníků.26 

 
Takzvaně humanistickým záměrem „odvážit se postavit člověka do středu”27 papež 
zdůvodňuje, proč „potřebujeme nalézt jiné cesty, založené na správné antropologii  
a beroucí v potaz ekonomii, politiku, pokrok a růst.”28 Podle Msgr. Angela Vincenza 
Zaniho, tajemníka Kongregace pro katolickou výchovu, který chystané setkání koor-
dinuje, se konference pokusí soustředit úsilí o prosazení jiného modelu soužití, než 
jakým je masová individualistická společnost.29 
 
Zamýšlená globální výchovná smlouva má být doprovázena brožurou o výchově k 
demokracii, na níž už začala pracovat třicítka odborníků z mnoha univerzit, kterou na 
sérii přípravných seminářů ke světovému setkání sezvala papežská nadace Gravis-
simum Educationis, jež působí při Kongregaci pro katolickou výchovu. Publikace má při-
spět k „harmonickému soužití mezi občany demokratických států, kteří mají rozličná 
náboženská přesvědčení, etické horizonty a tradice, avšak mohou se shodnout na zá-
kladních společných hodnotách, jakými jsou mír, solidarita a obecné dobro”.30 Zde se 
hodí připomenout, že za „obecné dobro všech a pro všechny” označil František  
v Laudato si’ klima, čímž poněkud nahrál konzervativcům, kteří v něm vidí modlář-
ského heretika, jenž zavádí jakýsi „klimatický new age”. 
 
Zdá se, že podobný „obrat k člověku” může vést k politováníhodnému zapomenutí 
na možnost bezpečného spolehnutí na Boží plán spásy. Snad v panickém otřesu víry 
v budoucnost a pod vlivem Gréty, o níž hovořil na Amazonské synodě, která v říjnu 
proběhla ve Vatikánu a jejímž mottem bylo „Nové stezky církve a integrální ekologie“, 
se papež strachuje, že „v ekologické dimenzi se hraje o budoucnost.“ 
 

 
26 Srov.: „Za tímto účelem má být vychovatel náležitě odborně připraven a zároveň oplývat lidskostí, aby se uměl 
pohybovat mezi svými studenty a podporovat jejich lidský i duchovní růst. Vychovatel v sobě musí spojovat 
kvalitu vzdělávání, pozornost vůči lidem a láskyplnou péči o ně. Obě tato hlediska vyžadují trvalou formaci 
učitelů i vedoucích pracovníků, aby si dokázali uchovat vysokou profesionalitu a současně pečovali o svou víru  
a duchovní motivace.“, in: Výchovou proti dekonstrukci humanismu, in: Vatican News, 17. 6. 2019, URL: 
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/vychovou-proti-dekonstrukci-humanismu0.html 
27 Ibid.  
28 E. Hatzidakis, The Pope’s “Launch of the Educational Alliance”, commented, in: Orthodox Witness, September 27, 
2019, URL: http://orthodoxwitness.org/the-popes-launch-of-the-educational-alliance-commented/ 
29 Srov.: „Msgr. Angelo Vincenzo Zani, secretary of the Congregation for Catholic Education, who is in charge of 
coordinating the event, explains, “The event to which Pope Francis invites representatives of civil, religious, 
social, and cultural society is a point of arrival for making known and valuing what so many people and 
institutions are already doing in the world. At the same time, it is a starting point for setting and sharing some 
essential objectives towards which to bring together the efforts of all and open new projects and paths that 
promote models of coexistence alternative to those of a mass and individualistic society and therefore poor in 
human values and prospects of hope.”, in: Pope Francis: a global pact for education, in: United World Project, 14 
September 2019, URL: http://www.unitedworldproject.org/en/workshop/pope-francis-a-global-pact-for-
education/ 
30 Probíhá přípravný seminář ke světovému setkání o výchově, in: Radio Vaticana, 17.9.2019, URL: 
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29918  

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/vychovou-proti-dekonstrukci-humanismu0.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/vychovou-proti-dekonstrukci-humanismu0.html
http://orthodoxwitness.org/the-popes-launch-of-the-educational-alliance-commented/
http://www.unitedworldproject.org/en/workshop/pope-francis-a-global-pact-for-education/
http://www.unitedworldproject.org/en/workshop/pope-francis-a-global-pact-for-education/
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29918
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Panteismus 
 

Tajemné je papežovo upozornění, že „nejsme Bůh. Země nás předchází a byla 
nám dána.”31 Navzdory tomu, že František hovoří o nutnosti odvahy postavit člověka 
do středu, možná se mu této odvahy úplně nedostává, neboť jeho humanismus má 
spíše panteistický nebo holistický než antropocentrický kontext. Hlavními idejemi, jež 
vzešly z Amazonské synody, která se sice týkala jednoho regionu, ale jejíž dosah byl avi-
zován jako univerzální,32 je umožnění alternativních obřadů vyjadřujících vlastní du-
chovní dědictví33 a rozšíření funkce žen v církvi.34 Panteistický podtext těchto idejí 
může zdůvodnit, proč se principiálně každý člověk a každý obřad se může stát sou-
částí celku všezahrnující liturgie. Panteistický nádech je cítit také, když papež  
v encyklice slovy světce, jehož jméno přijal, vyznává lásku “bratru slunci, sestře luně, 
sestře řece a matce zemi”. 
 
Panteismus bývá chápán jako názor neuznávající transcendenci a některé Františkovy 
formulace z jeho Promluvy na závěr zasedání biskupské synody o Amazonii v synodní aula 
Pavla VI. naznačují, že s ní vskutku nepočítá: „Na manifestacích mládeže, ať v hnutí 
Grety či jiných, bývá nesen transparent, který praví: ‚budoucnost je naše‘. Neříká tedy 
‚za naši budoucnost‘, ale ‚naše je budoucnost‘. To je povědomí existujícího ekologic-
kého nebezpečí evidentně nejen v Amazonii.”35 
 
Panteistická zbožnost také nejlépe vyhovuje holistickým rysům „nového ekologického 
vědomí”, jehož známky podle papeže „postupně sdílí stále větší počet zemí”. Již  
v Laudato si’ František připomíná slova svého předchůdce Benedikta, že „svět nemůže 
být analyzován izolováním jednoho ze svých aspektů, protože ‚kniha přírody je jedna  
a nedělitelná‘“. V nedávném rozhovoru Práce a tvořivý duch pro nový ekonomický řád, 
který dal 7. září finančnímu deníku Il Sole 24 ore, papež František ozřejmuje, že „klíčo-
vým bodem” nového ekologické vědomí, které by chtěl kultivovat, je uznání „skuteč-
nost(i), že mluvíme-li o životním prostředí, pokaždé to znamená také rozhovor o člo-
věku, ... (tak)že úpadek životního prostředí jde ruku v ruce s lidským úpadkem”.36 

 
31 Svatý otec, Laudato si´, 2. kapitola, odstavec 67, in: Radio Vaticana, URL: 
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22015.  
32 První návrhy z amazonské synody: Zvláštní amazonský obřad, in: Vatican News, 18. října 2019, URL:  
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/prvni-navrhy-z-amazonske-synody-zvlastni-
amazonsky-obrad.html.  
33 Srov. „Navrhuje se, aby synoda přijala usnesení, podle něhož by se amazonské národy mohly vydat na novou 
cestu vlastního amazonského obřadu, vyjadřujícího liturgické, teologické, disciplinární a duchovní dědictví, které 
jim náleži.”, in: Ibid.  
34 Ibid. 
35 Svatý otec, Tradice je úschovna budoucnosti. Promluva papeže na závěr zasedání biskupské synody o Amazoni, synodní 
aula Pavla VI., in: Radio Vaticana, URL: http://www.radiovaticana.cz/clanek_print.php?id=30121 
36 Srov.: „O toto rostoucí vědomí bychom měli mimořádně pečovat, protože je nezbytné přejít od pouhého popisu 
příznaků k uznání lidských kořenů ekologické krize, od pozornosti vůči životnímu prostředí k integrální ekologii, 
od představy všemohoucnosti k vědomí o omezenosti zdrojů. Klíčovým bodem je skutečnost, že mluvíme-li o 
životním prostředí, pokaždé to znamená také rozhovor o člověku. Úpadek životního prostředí jde ruku v ruce s 
lidským úpadkem, či spíše chudí lidé platí za důsledky, vyvolané pošlápáváním stvoření. Jestliže se má rozvíjet 
ekologická dimenze, vyžaduje to souběh vícero akcí – politické, kulturní, sociální a produktivní. Zejména utvá-
ření nového ekologického vědomí se zakládá na novém životním stylu, který by se měl zaměřit na budování har-
monické budoucnosti, podporu všestranného rozvoje, umenšování rozdílů, objevování vazeb v rámci tvorstva  
a vymýcení konzumismu.”, in: Práce a tvořivý duch pro nový ekonomický řád. Finanční deník Il Sole 24 ore v exkluzív-
ním rozhovoru s papežem Františkem, in: Radio Vaticana, URL: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28168   

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22015
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/prvni-navrhy-z-amazonske-synody-zvlastni-amazonsky-obrad.html
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2019-10/prvni-navrhy-z-amazonske-synody-zvlastni-amazonsky-obrad.html
http://www.radiovaticana.cz/clanek_print.php?id=30121
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28168
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Určitá míra celostního nazírání není v katolicismu nic nového, nicméně stvořitelský 
akt předpokládá substanciální odlišnost Boha od jeho stvoření. František se samozře-
jmě nemýlí, když v Laudato si’ cituje z Katechismu katolické církve věty o tom, že „vzá-
jemná závislost tvorů je Boží záměr”. Vskutku stačí pohledět na „slunce  
a měsíc, cedr i malý květ, orl(a) i vrabc(e)” a seznáme, že „tvorové existují jen ve vzá-
jemné závislosti, aby se navzájem doplňovali a sloužili jeden druhému.“ Františkova 
teze, že „všechno je propojeno”37, musí nicméně zůstat nadsázkou, nemá-li křesťanství 
přijít o svá specifika, která stojí na základní premise, že Bůh je na tom, co stvořil, zcela 
nezávislý. Pokud snad František nezvažuje, že již žijeme na konci časů, kdy „Bůh bude 
všechno ve všem“38 , anebo nás k němu nechce dovést.39  
 
K technice a obsahu vzdělávání 
 

Konkrétní představu vzdělávání nastínil papež v několika bodech. Zaprvé je to 
důraz na vzdělávání dětí, který by se mohl zdát samozřejmý zvláště v církvi, jež se 
orientuje uctíváním Božího dítěte. V kontextu celkové papežovy strategie, která vzdě-
lávání ve jménu humanismu chápe jako nástroj řízení společnosti a v ní nyní domi-
nantních globalizačních procesů, se však lze ptát, zda zde výchova a vzdělávání nejsou 
zneužívány, jak o tom ve svých knihách píše A. Millerová, která zneužívání dětí ne-
váhá označit za základ naší západní/euroatlantické civilizace.40 
 
Na „rychlostní chaos” s jeho destruktivními následky na soudržnost lidské identity  
a psychologické uspořádanosti papež navrhuje reagovat tím, „že času navrátíme jeho 
přednostní hodnotu, a to zejména ve vývojovém věku, sahajícím od dětství po adol-
escenci”. Jeho další formulace naznačují, že má na mysli individualizované vzdělá-
vání, které ovšem nebude ponecháno v péči rodičů, nýbrž zmiňované “globální vzdě-
lávací vesnice”.41 
 

 
37 Svatý otec, Laudato si´, 2. kapitola, odstavec 91, in: Radio Vaticana, URL: 
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22015 
38 1 Kor 15,28 
39 Srov.: „To nás přivádí ke konci časů, až Syn odevzdá všechno Otci, takže bude „Bůh všechno ve všem“ (1 Kor 
15,28). Takto se tvorstvo tohoto světa již nejeví jako pouhá přirozená realita, protože Vzkříšený ji tajemně obestírá 
a orientuje k údělu plnosti. Samy polní květy i ptáci, jež s úžasem nazíral svýma lidskýma očima, jsou teď 
naplněni Jeho zářivou přítomností.“, in: Svatý otec, Laudato si´, 2. kapitola, odstavec 100, in: Radio Vaticana, URL: 
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22015.) 
40 Srov.: A. Millerová, Nesmíš si povšimnout: Realita dětství a dogmata psychoanalýzy, Praha 2016. 
41 Další překážkou v oblasti vzdělání a výchovy je současné zrychlování životního rytmu a s ním související 
neustálá změna opěrných bodů. Lidská identita tak ztrácí soudržnost a psychologická uspořádanost se rozpadá 
kvůli nepřetržité transformaci, popírající přirozenou pomalost biologické evoluce. „Na tento rychlostní chaos 
máme reagovat tím, že času navrátíme jeho přednostní hodnotu, a to zejména ve vývojovém věku, sahajícím od 
dětství po adolescenci. Každý člověk potřebuje vlastní časový průběh, aby si osvojil znalosti, upevnil je a 
přetvářel. Opětovné nalezení času kromě toho obnáší docenění ticha či zastávku ke kontemplaci přírodních krás, 
v níž nalézáme podněty k péči o náš společný domov a novému životnímu stylu, respektujícímu budoucí 
generace. Jedná se o úkon zodpovědnosti vůči našim potomkům, který nelze zanedbat!“, in: Výchovou proti 
dekonstrukci humanismu, in: Vatican News, 17. 6. 2019, URL: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-
06/vychovou-proti-dekonstrukci-humanismu0.html 
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V promluvě na nedávné konferenci katolických univerzit „Budoucnost zdravotnictví 
a univerzitního ekosystému“ se papež soustředil na roli vůdců.42 S ohledem na 
naléhavost “tlaku zakoušeného v různých odvětvích společensko-hospodářského, 
politického a kulturního života” vyzývá veškerý univerzitní systém k “výchově 
protagonistů obecného dobra, tvořivých vůdčích postav s poctivým pohledem na svět 
i člověka, odpovědných za občanský a sociální život”.43  
 
K formování takových “nových lídrů”, řekněme etických trendsetterů, je podle Fran-
tiška nutno “investovat akademický čas nejen do rozvoje mysli, ale také srdce, svě-
domí… studenta”. “Každý… kulturní člověk má povinnost více sloužit, protože toho 
více ví. ... celý ekosystém akademických institucí… (má) jako celek dostát této povin-
nosti.”44 
 
Pokud jde o rozsah proklamovaného “vzdělávání pro globální environmentální spo-
lupráci”, v duchu svého sveřepě holistického přístupu a věren poněkud přepjaté víře 
v možnost dosažení úplnosti se papež již v Laudato si’ otevřel kompletní tradici po-
znání všech oborů. Máme-li “napravit všechno, co jsme zničili, pak nesmí být přehlí-
ženo žádné vědecké odvětví, žádná forma moudrosti, ani ta náboženská…,“ píše. 
 
Potřebujeme globální jednotu? 
 

K čemu potřebujeme globální jednotu? Pokud je cosi jako náš “společný do-
mov”, ať už ho chápeme jako společnost propojenou se životním prostředím, planetu 
Zemi nebo lidský duch, jedná se o přirozené struktury, založené na přirozených a ne-
zrušitelných propojeních, která ke své realizaci nevyžadují institucionální zprostřed-
kování. 
 
Pakty je třeba uzavírat, když hrozí nějaká válka. Vzdělávací aliance je z tohoto hlediska 
strategickou zbraní na poli informační a psychologické války. Je nepochybně pozoru-
hodné, že globální vzdělávací pakt navrhuje instituce, pro kterou je vzdělávání dru-
hotným zřetelem, neboť by měla udržovat především pakt mnohem vyšší závažnosti. 
To lze pochopit jako výraz úsilí o prosazení konceptuální moci, pro niž je vzdělávání 
srovnatelné s náboženským formováním jako nástrojem vštípení určité mentality. 
 

 
42 Odborné vzdělání nesmí odhlížet od etické dimenze, připomíná papež katolickým univerzitám, in: Vatican News, 4. 
listopadu 2019, URL: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-11/odborne-vzdelani-nesmi-odhlizet-
od-eticke-dimenze-pripomina-pap.html.  
43 „Silný tlak zakoušený v různých odvětvích společensko-hospodářského, politického a kulturního života vede 
univerzity k tomu, aby se dotazovaly na své poslání a na roli vyučujících, která nespočívá pouze ve výuce, 
výzkumu a přípravě nových generací kvalifikovaných odborníků, nýbrž také ve výchově protagonistů obecného 
dobra, tvořivých vůdčích postav s poctivým pohledem na svět i člověka, odpovědných za občanský a sociální 
život. Univerzity se dnes mají tázat, jaký přínos mají a mohou dát k integrálnímu zdraví člověka a solidární 
ekologii.“, in: Ibid. 
44 „Formace nových lídrů dosáhne svého cíle, pokud se jí podaří investovat akademický čas nejenom do rozvoje 
mysli, ale také srdce, svědomí a praktických dovedností studenta. Vědecké a teoretické znalosti se musí promísit 
s vnímavostí vědce či badatele, aby výsledky jeho studia nebyly pojímány v sebevztažném smyslu, tedy 
k potvrzení vlastní odborné pozice, nýbrž projektovány ve smyslu vztahovém a sociálním. Každý vědec a 
kulturní člověk má povinnost více sloužit, protože toho více ví. Stejně tak univerzitní obec, zejména křesťanského 
založení, a celý ekosystém akademických institucí, mají jako celek dostát této povinnosti.“, in: Ibid. 

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-11/odborne-vzdelani-nesmi-odhlizet-od-eticke-dimenze-pripomina-pap.html
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Přítomnou iniciativou papež profiluje svou roli politické síly v globalizačním procesu, 
která, byť není rozhodující, soustředěně usiluje o významný podíl na jeho řízení. Jaký 
dopad bude mít vytvoření Globální vzdělávací aliance na vzdělávání na české univerzitě? 
Byť sám o sobě nebude mít dopad žádný, jako milník ukazuje směr, kterým se globa-
lizační procesy poslední desetiletí ubírají, a kterým bude vzdělávání v budoucnu 
možná ovlivněno. 
 
Odpůrci tohoto trendu se mohou ptát, jestli je pakty třeba uzavírat, pokud nehrozí 
žádná prohraná válka. Lze jim odpovědět, že nikoli. Snaha o institucionalizaci globální 
konceptuální moci nemusí být projevem toho, že se tato moc utváří, ale může být také 
znakem toho, že je tato moc oslabena a institucionalizací se chce posílit. Buď jak buď, 
pravda se každopádně uhájí sama a bez aliance. 
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Shrnutí 
 
V této studii analyzuji záměr vůdce katolické církve Františka I iniciovat mezinárodní 
dokument s pracovním názvem Globální pakt o vzdělávání. Seznamuji s širšími souvis-
lostmi tohoto záměru, s materiály, které jsou ze strany organizátorů mezinárodní kon-
ference, na níž by měl být dokument podepsán, k dispozici. Nastiňuji povahu pape-
žovy představy o vzdělávání, jeho motivace a cíle a zvažuji, jaké jsou možnosti reál-
ného dopadu jeho přítomné aktivity. 
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Třicet let universitní svobody 
Petr Babka1 
PetrBabka@seznam.cz 

 
 
Summary 
 
Thirty Years of University Freedom. The author contends that those not in control of their 
own native language are themselves subjects of control. A seeming knowledge of other 
languages is unhelpful, for the level of an individual’s thought is equal to his or her 
command of the native language. Those who are controlled control the universities 
languishing today, complains the author. Freedom of research exists only on paper. 
 

*** 
 

Užijme toho slova také, ať jsme vtipní jako všichni druzí. Nechme stranou jejich 
ztotožňování „svobody“ s „demokracií“, případně prostě s neexistencí přímé 
závislosti státu na sovětech, když už tak nějak nejsou. S pojmem svobody by spíše 
mohl – opakuji: mohl – souviset pojem liberalismu, ale protože my nejsme liberalisté, 
hledáme svobodu spíše jinde než vně. Ale k našemu tématu. Taková universita byla 
kdysi, v temnotách takřečeného středověku, založena jako místo, přesněji řečeno 
společenství svobodného bádání. Že se to pochopitelně v některých ohledech brzy 
zvrtlo, to by nám lépe osvětlili historikové temného středověku. Dnes, v roce 2019, se 
v Čechách o svobodě university nedá mluvit jinak než jako o ideji. O té mohou učenci 
přemítat, možná i psát, byť o tom spíš pochybuji. Dnešní zotročení university má 
několik forem, na několika frontách se u nás v „Česku“ bojuje jak proti myšlence 
university (taková universalita totiž vůbec není v souladu s rovností, jaká se 
propaguje), tak proti vzdělanosti, ba co hůř: proti myšlení, proti češtině a proti národu. 
Nezhrdá se ovšem šiky šikovných kolaborantů. Frontou, na níž nepřítel bezpečně 
vítězí, je byrokratizace – rozuměj zavádění reálné samoděržavné vlády úředníků od 
rektorů po vrátné a jejich emailizovaných přikázání nad inteligencí. Na téhle frontě se 
nevede žádná obezřetná zákopová válka. Ne, tady se kobercově bombarduje a využívá 
se co možná všech technických bojových výdobytků pokroku. (Technických vynálezů 
a potlačování některých výzkumů ostatně nepřítel hojně využívá na všech frontách. 
Koneckonců před pár desítkami let byl i debil občas přiváděn k myšlenkám, neboť na 
to měl čas, zatímco dnešní držitel takzvaného inteligentního telefonu je od myšlenek 
odváděn, nemá na ně čas a debilem se stává.) Další frontou je fronta politicko-
obchodnicko-finančnická. Nepřítel na této frontě užívá všech myslitelných prostředků 
technických i mocenských. (Zde je na místě poznámka o zastíracích manévrech, jakým 
je například dnešní klání o procenta postnejedlovským učitelkám ve státě, v němž 
velké skupiny pracující inteligence živoří bez povšimnutí na okraji společnosti.) Další 
frontou nelítostného boje je fronta odnárodňovací. Dnes například máme njújorskou 
universitu v Praze a kdekdo dnes dělá po americku „uau“. K tomu se ještě vrátíme. 
Fronta takřečeného dženderu, tam nepřítel lidstva postupuje všude, kam jen 
pohlédneš. U nás v jejich „Česku“ to má formu holkizace. Podotýkám, že (na rozdíl od 
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zastánců a stoupenkyň feminismu a podobně) jsem přítel žen a nepokládám je za něco 
nižšího či horšího, jako je tomu v určitém výkladu křesťanství. Mluvím o protežování 
osob ženského pohlaví, o puellarikracii, a především o morovém bujení nekonečné 
parthenogenese údajně ženských témat, motivů, aspektů, práv a potřeb. Mluvím též o 
ideologickém podkuřování mladým, nezralým lidem – je to smutný obraz člověka, 
kterému na jeho žádost k jeho radosti prodali provaz podle jeho výběru, a ten 
šťastlivec, jemuž vyhověli, teď stojí s provazem kol hrdla na stoličce a zástup 
ministrantů na něj s úsměvem kadí ze svých kaditelnic. Mluvím o praktickém 
protežování jednak mládeže (ovšem jen mládeže perspektivní, rozuměj ohebné), 
jednak cizinců, jednak vybraných (!) menšin a úchylek. A mluvím o autocenzuře, jež 
se nám v naší době všech možných svobod tak rozmohla, že už ji lidé většinou ani 
nevnímají. Nechme stranou denunciační vášeň čecháčkovského podučitelstva, 
pomiňme záškodnické partyzány, agenty cizích mocností (mnozí pracují přímo 
v řadách úřednictva, školitelstva, žactva i samotné inteligence) a nezapomeňme se 
zmínit o předuniversitním vzdělávání. To je totiž fronta toho nejnesmiřitelnějšího boje 
proti nám. Stálo-li školství v husákovské době na pokraji úpadku, tedy posléze učinilo 
rozhodný krok vpřed, krok pokrokový. Leccos dnes na školách od základních po 
vysoké připomíná raná padesátá léta: rychlokvašnost, mládí vpřed, přejímat ze zemí 
zaslíbených (debil – náš vzor, štít a hráz), deformovat a zamlčovat historické i současné 
skutečnosti, jedna vítězná pravda, za níž stojí „drtivá většina“ (pravdu ovšem, jak vědí 
někteří, má ten, kdo je nejvíc sám; tak to aspoň říká Ibsenův nepřítel lidu). Na rozdíl 
od tehdejší doby už to však trvá tak dlouho a nepřítel natolik zesílil, že by bylo 
beznadějnou pošetilostí hýčkat si ještě naději na záchranu. Koneckonců čeština – 
potažmo jazyk vůbec – tehdy ještě byla v úctě, i když nám vládli agenti a úředníci, 
mezi nimiž byli také pologramotní zasloužilí kolaboranti. Dnes už mezi nimi sotva 
najdeš jiného. Mezi těmi, jimž je dneska třicet let, je už jenom nepatrné množství lidí, 
kteří by uměli česky neboli kteří by dokázali skutečně formulovat myšlenky. 
Nejohebnější z těch ostatních již ovládli školství, kulturu i politiku. A všichni jako by 
měli za sebou rychlokurs u zdroje, na němž sedí ropucha – učitelka. Zato se na našich 
universitách poflakují všelicí doktorandi z Afriky a jiných končin světa, kteří česky 
neumějí rovněž. Vždyť se přece může a má vyučovat anglicky! Ani pro ně to ovšem 
rodná řeč není. A tedy ani vskutku jejich myšlení. Ostatně jsem nedávno slyšel hovořit 
rektora olomoucké university, který mimochodem rád promuje svůj rodný kraj, jak 
řekl, a který přirovnává universitu k fotbalovému klubu. A ten rektor řekl, že pro 110 
národností v Evropě (on ovšem řekl samozřejmě etnik) „je přirozeným jazykem 
angličtina“. Pro toho je jistě „přirozené“, že dnešní integrované (nebo jak říkají: 
inklusivní) základní školství padlo na úroveň pomocné školy a dnešní otitulovanci 
běžně nedokážou sestavit českou větu. A když už jsem u projevů těchto vzdělanců, 
vzpomínám si na jeden nedávný projev, čí spíše slohový úkol podobné vedoucí 
universitní úřednice (má bez přehánění čtyři tituly). Ten byl taky o svobodě a mohla 
ho před čtyřiceti lety sepsat kterákoli horlivá pionýrka kolaborantka, skoro beze 
změny. Ta k tomu ještě nepotřebovala titul. Možná spočívá vzrůst universitní svobody 
v tom, že už se nemusí ovládat rodný jazyk, natož stylistika, kromě toho, že se nemusí 
umět číst a že se nemusí umět myslet. Libovůle v mezích udaných směrnic docela stačí. 
Zvláště když se člověk může směle přihlásit k některé z elitarizovaných menšin. 
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A vůbec, k čemu je svoboda někomu, kdo nemůže skutečně myslet, protože k tomu 
nemá slovní a vůbec jazykovou výbavu a průpravu? (Mluvíme tu o vnější svobodě 
myšlení, bádání a názoru, a ta, což pro jasnost raději podotýkáme, nezaručuje svobodu 
vnitřní.) Takový člověk se od té jedné všem společné učitelky naučil tři až pět 
primitivních struktur jednoduchých vět, do nichž pak zasouvá ta z nemnoha jemu 
známých slov, která mu připadají vhodná, protože je často slyšel. Takto vznikající 
sestavy slov, lžislov a patvarů („ve smyslu že je tam to sestavení se těch slov“) řadí za 
sebou. Na spojování má čtyři universální slůvka: „kdy“ na 1. místě a „tak“, 
„proto“ nebo „ale“ na 2. místě. K tomu zástupy nadbytečných „tak“, „ten“  
a „tadytoto“. (Bezděky češtinu, v jejich představě tak chudou, obohacují o nápodobu 
členů: „ten“ jako určitý a „nějaký“ jako neurčitý.) V slovesech se nevyznají, a tak do 
úmoru substantivizují. Slovosled, předložkové vazby, významy a tvary zájmen, větná 
interpunkce, neřkuli frázování, výslovnost a další základy vyjadřování, inu, to 
všechno zůstalo v bažině pod ropuchou. A tak to tenhle člověk dělá i v té angličtině, 
přijímané s kolaborantskou láskou. Pak se jim to mísí do jednoho paskvilu. Když jim 
připadá, že mluví česky, je to právě tenhle paskvil, do nějž v tu chvíli dosazují něco ze 
slov, která se jim zdají česká – zejména pokud je slyšeli v doporučených souvislostech. 
Jen taktak rozlišují mezi jazyky, natož aby rozlišovali jazykové úrovně. To všechno 
však nevadí, oni mají zřejmě jiné přednosti, které se dnes cení víc – však to všichni 
známe: flexibilita, licoměrnost, ochota papouškovat, ochota vytěsňovat fakta, 
myšlenky a témata, která dle současných směrnic nejsou kýžená. Hovoriť, ako sa 
hovorí, nemluvit, o čem se nemluví, ale nejen to, vyciťovat, co se asi žádá, a tomu 
vycházet vstříc, být pokrokoví. To jsou schopnosti, které se cenily již dříve a také tehdy 
se takových celé šiky hlásily, byť se nemluvilo o flexibilitě, neboť se ještě mluvilo 
převážně národním jazykem. Ani v padesátých letech, ba ani za protektorátu Böhmen 
und Mähren nepřevládal cizí jazyk tak jako dnes. Tak jakápak svoboda. Ani tanků 
netřeba. A universit už vůbec ne. Stačí přijmout „prorežimní propagandistický kýč“, 
jak se kdosi vyjádřil o vyvěšované pravdě normalizační doby. Do budoucnosti hleďme 
statečně, neboť je temná. 
 
Dodatek, aby to dobře dopadlo (aspoň ve fantazii). Byl by tu určitý radikální návrh. 
Radikální znamená s návratem ke kořenům. Musí se zrušit školství jako celek 
(tělovýchova se může zrušit klidně taky, ale mládež bych ponechal). Pak, po určitých 
principiálních úpravách politického a ekonomického způsobu vládnutí a života, by 
vznikly národní školy, jež by se soustředily především na výuku jazyka, literatury  
a myšlení a byly by výběrové – nikoli „inklusivní“, nýbrž navýsost exklusivní. 
(Řemeslníci a sedláci, kteří by opět vznikli, školu nepotřebují, ba je pro ně škodlivá. 
Od toho jsou cechy a mistři.) Střední školy pro nemnoho lidí, na nichž by se svobodně 
vyučovalo literatuře, dějinám a vědám na nemoderním základě. A jedna Česká 
universita v Českém státě. Ta by měla svobodu v podobě nezávislosti na úřednících, 
politicích a dalších vekslácích a kolaborantech, kteří by tu nebyli. Měla by i svobodu 
bádání a názoru, která by takřka přirozeně plynula z nitra členů universitního 
společenství. Avšak pouze člověk, který skutečně ovládá svůj jazyk, může mít 
skutečně svobodný názor (v mezích vlastní vnitřní nesvobody) a může jej svobodně 
vyjádřit a má smysl ho poslouchat. Takový člověk se prokazuje základním 
předpokladem ke studiu na universitě. Pro takového člověka má také smysl učit se 
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jiným jazykům a zkoumat i vytvářet systémy. Universita patří neohebným (a neoheb-
nost, to je pravá rovnost). Universita patří hledačům. 
 
2.–10. listopadu 2019 
 

Nachsummen, oder auch eine sprachliche Umsetzung 
 

Wie für diese Bände verbindlich sei, sei auch um diesen Aufsatz getan. Das 
Zusammenzufaßende ist da zu kurz und zu klar, als es zum Zusammenfaßen 
eigentlich eignen könnte, doch für die, welche wohl nicht Tschechisch lesen können 
wollen, stehe hier kurzweilig einiges. Unser Autor bemüht sich nicht um historische 
oder politische oder soziologische oder eng philosophische Auslegungen. Wo er sich 
erscheint, da beanstande er anscheinend fast alle Stände und gekriegte Zustände ohne 
Verhandlungen, und so auch hier, wo er eine sog. akademische Freiheit (contra 
Fronsystem) abhandelt. Er weiß natürlich, daß die universalistische mittelalterliche 
Universität war wesentlich lateinisch. Latein ist tot, es lebe US-Englisch: so denkt man 
da heute. Doch jede Bildung bildet sich gedanklich, und denken, ohne sprachliche 
organische Gesetzmäßigkeiten vortrefflich beherrschen, ist ein Unding und zielt auf 
Verbildung. Und der Tscheche, also der Tschechsprachige, der tschechische Sprache 
nur nicht nur unvollkommen, sondern ausgesprochen unaussprechlich schlecht 
spricht, kann nicht sonderlich gut denken und überlegen. Es vorherrscht heute eine 
Gassengossensprache, mit unvollkommen begriffenen und nur teilweise überlegenen 
und teilchenweise, liederlicherweise übersetzten, doch leider übertragenen 
Afterwörtern vermischt, deren Bedeutungen sind für diese unsere tschechische 
Nachahmer alles, nur nicht klar. Wessen Zunge nur Nachahmung kennt, dessen Maul 
wird zur Magd. Fremd, befremdlich, verfremdet, heißt verknechtet. Wucht jener 
wuchernden Wichte wächst. Diese paßiv Annehmenden und Nachahmenden, was 
dieselben sind als die die Muttersprache Nichtbeherrschenden, doch in ihrer 
Knechtschaft oder Hurenschaft Herrschenwollenden (es ist nur anscheinend 
widersprüchlich, denn sich fügen verleiht ihnen einige Verfügungen), werden im 
zunehmenden Maße aktiv gewalttätig gegen jede Individualität, gegen alle Bildung, 
gegen eigene Nation und Sprache, gegen die Menschheit, und zwar unter das 
mutmaßliche Mundschutzstück der Menschlichkeit dem Menschentum zuwider. 
Abgleichung bedeutet deren Oberherrschuft, das heißt: das Untere will höher, es 
stapelt hoch zur Hoheit. 
In Hoheitsachtung Ihr hochergebener Autor. 
 
Shrnutí 
 
Autor říká, že kdo neovládá rodný jazyk, ten je ovládán a zdánlivá znalost dalších 
jazyků mu nepomůže, neboť úroveň jeho myšlení je rovna úrovni zvládnutí rodného 
jazyka. Ovládaní dnes, bručí autor, ovládají universitní živoření. Svoboda bádání 
existuje pouze na papíře. 
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Lineární a cyklický čas v pohádce Tři zlaté vlasy Děda 
Vševěda od Karla Jaromíra Erbena 
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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
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Summary 
 

Linear and Cyclical Time in the Fairy Tale Three Golden Hairs of Grandpa Know-All by 
Karel Jaromír Erben. In this paper I focus on a topic of time in the fairy tale Tři zlaté vlasy 
Děda-Vševěda (Three Golden Hairs of Grandpa Know-All) by Karel Jaromír Erben. Based 
on the difference between linear and cyclic time, it is possible to find figures of the 
linear time (three Old Women of Fate, the river) and a figure of the cyclic time 
(Grandpa Know-All) in this fairy tale. The linear time is characterized not only by 
irreversibility but also by necessity because the foretold fate reaches fruition in the 
linear time. The cyclic time gives basic rhythm (alternation of day and night) to human 
life but it can bring also an exceptional advantage (rejuvenating apples and water of 
life) or an enslaving stereotype (ferryman on black sea). Cyclic time is derived from 
linear time and depends on it because Grandpa Know-All is a son of the third Old 
Woman of Fate. Cyclic series with delays between the particular cycles are more 
dependent on the linear time than cyclic series without these delays (alternation of day 
and night). Some cyclic series (cycle of youth and old age, cycle of life and death) are 
conditioned by reversal which opposes the linear time. 
 

*** 
 
Úvod 
 

Pohádky Karla Jaromíra Erbena rozehrávají rozmanitá témata. Zatímco 
v pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký můžeme sledovat tradiční pasivní princeznu, 
v pohádce Zlatovláska figuruje aktivní princezna, což popírá stereotypní představu, že 
v pohádkách jsou princezny pouze pasivní. Na rozdíl od obou zmíněných pohádek je 
princezna z pohádky Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda úplně zastíněna tématem času. 
Dozvídáme se o ní pouze to, že se jí ženich, kterého dostala za muže bez možnosti 
výběru, ihned líbil a že hodně plakala, když ho její otec poslal do světa splnit 
nesplnitelný úkol. Tato studie se zaměří na lineární a cyklický čas v pohádce Tři zlaté 
vlasy Děda-Vševěda. Zatímco lineární čas je časem neopakovatelného a nevratného dění, 
cyklický čas je časem opakování a navracení. Cyklus je takové opakování, ve kterém 
se střídají alespoň dvě fáze, například dva protikladné stavy. Každý cyklus končí tam, 
kde začal, ale je možné, aby po završení jednoho cyklu ihned nezačínal cyklus nový. 
V takovém případě je mezi dvěma cykly časový interval lineárního času. Každý cyklus 
také trvá určitý lineární čas.  
 

 
1 Mgr. Jan Černoch, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in 
Prague, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Jan Černoch, Durasova 26, Slaný, 274 01. 
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Osud a lineární čas 
 

Král se hned na začátku pohádky ztrácí v prostoru: „Bylo nebylo: byl jednou 
jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou taky se pustil daleko za jelenem 
a zabloudil.“2 Tento král je také částečně podřízen cyklickému času, ve kterém den 
střídá noc. To pro něj znamená omezení pouze v případě, kdy se dané denní době 
nemůže přizpůsobit, jako když se ztratí v prostoru a nastane noc. V momentě, kdy je 
ztracen v prostoru a omezen cyklickým časem, však nalézá řešení, protože objevuje 
dům uhlíře: „Byl sám a sám, přišla noc a král byl rád, že našel na mýtině chalupu. 
Zůstával tam uhlíř.“3 Příchod do uhlířova domu pro krále znamená konfrontaci 
s lineárním časem ve trojím smyslu. 
  
Zaprvé se v uhlířově domě, kde král zůstává přes noc na půdě, narodí uhlířův syn: 
„Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést? že mu dobře zaplatí. – „I rád 
bych s vámi,“ řekl uhlíř, „ale tu vidíte, žena mi se právě čeká, nemohu odejít. A kam 
byste taky v noci? lehněte si na půdu na seno a ráno vás doprovodím,“ – Brzy potom 
se narodil uhlířovi synáček.“4 Narození uhlířova syna se odehrává v lineárním čase, 
protože je neopakovatelné. 
  
Zadruhé je král svědkem tří předpovědí sudiček: „O půlnoci pozoroval dole ve 
světnici nějaké světlo. Koukne škulinou ve stropě a tu vidí: uhlíř spal, žena jeho ležela 
jako ve mdlobách a podle děťátka stály tři staré babičky, celé bílé, každá měla v ruce 
svíci rozsvícenou. První povídá: „Já tomu chlapci dávám, aby přišel do velikých 
nebezpečenství.“ – Druhá povídá: „A já mu dávám, aby ze všech šťastně vyvázl a byl 
dlouho živ.“ – A třetí povídá: „A já mu dávám za ženu tu dcerušku, co se dnes narodila 
tomu králi, který tu nahoře na seně leží.“ Nato babičky svíce zhasly a bylo zase ticho. 
Byly to sudičky.“5 Předpovědi sudiček vypovídají o budoucnosti, která náleží do 
lineárního času, protože osud se má jednou vyplnit v budoucnosti, nikoli se neustále 
opakovat. Tři sudičky jsou tváře lineárního času, ve kterém je nutnost (osud) 
provázána s otevřenou budoucností. Z předpovědí totiž není zřejmé, kde se osud 
naplní, ani jak se uskuteční. Lineární čas je od počátku spojen s mnohostí, protože jen 
na budoucnost uhlířova syna se zaměřují hned tři tváře lineárního času. 
 
Zatřetí je král svědkem smrti uhlířovy ženy: „Když se rozednilo, začalo dítě plakat. 
Uhlíř vstal a vidí, že mu žena zatím usnula na věčnost.“6 Smrt se odehrává v lineárním 
čase, který je živlem neopakovatelného a nevratného. 
 
Tři předpovědi sudiček představují klíčový moment pohádky. Vůči prvním dvěma 
předpovědím mohl být král lhostejný, ale třetí předpovědí ho třetí sudička vtáhla do 
děje. Z třetí předpovědi vyplývá, že třetí sudička věděla o králově přítomnosti na 
půdě. Světlo svící odhalilo sudičky pouze králi, protože ani o reakci dítěte na světlo  
a hlasy není řeč. Král se ihned začal na osudu uhlířova syna podílet, protože se staral 

 
2 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 44. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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o budoucnost a chtěl zabránit, aby se třetí předpověď uskutečnila, i když tou dobou 
neměl potvrzené, že se téže noci jako uhlířův syn narodila i jeho dcera: „Král zůstal, 
jako by mu byl meč do prsou vrazil. Nespal do rána; přemýšlel, co a jak? aby se nestalo, 
co tu slyšel.“7 Král se tedy chtěl postavit běhu lineárního času, jak mu ho ukázaly 
sudičky. Rozhodl se využít smrti uhlířovy ženy k tomu, aby uhlířova syna získal: 
„„Och, můj ubohý sirotečku!“ naříkal; „co si nyní s tebou počnu?“ – „Dej mi to 
děťátko,“ praví král, „já se o ně postarám, že mu dobře bude; a tobě dám peněz tolik, 
že do smrti nebudeš musit uhlí pálit.“ – Uhlíř byl tomu rád a král slíbil, že si pro to 
děťátko pošle.“8 Když se král vrátil zpátky do zámku, potvrdilo se mu, že se mu 
narodila dcera téže noci jako uhlířův syn, kterého chtěl proto jako čím dál skutečnější 
hrozbu co nejdříve odstranit: „Když přišel do svého zámku, vypravovali mu s radostí 
velikou, že se mu tu a tu noc narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, když viděl 
ty tři sudičky. Král se zamračil, zavolal jednoho svého služebníka a povídá: „Půjdeš 
tam a tam do lesa, v chalupě tam uhlíř zůstává; dáš mu tyto peníze a on ti dá malé dítě. 
To dítě vezmeš a na cestě potom utopíš. Neutopíš-li, budeš sám vodu pít!“9 Král tedy 
poručil svému služebníkovi provést předjednaný obchod a pak uhlířova syna utopit. 
Tím však nejen bránil uskutečnění předpovědi třetí sudičky, ale zároveň uskutečňoval 
část předpovědi první sudičky. Protože má být uhlířův syn utopen, ocitá se ve velikém 
nebezpečenství, kterých má podle první předpovědi nastat více. Král tedy paradoxně 
uskutečňuje předpovězenou budoucnost uhlířova syna. 
  
Králův služebník sice rozkaz splnil, ale hodil uhlířova syna do řeky i s košíkem, což 
dítěti pomohlo přežít, a tak se uskutečnila část druhé předpovědi, protože uhlířův syn 
vyvázl z velikého nebezpečenství: „Služebník šel, vzal děťátko do košíka, a když přišel 
na lávku, kde hluboká a široká řeka tekla, hodil je i s košíkem do vody. – „Dobrou noc, 
nezvaný zeti!“ řekl potom král, když mu to služebník pověděl. Král myslil, že se 
děťátko utopilo, a neutopilo se: plulo v košíku po vodě, jako by je kolíbal, a spalo, jako 
by mu zpíval, až připlulo k chalupě jednoho rybáře. Rybář seděl na břehu, spravoval 
sítě. Tu vidí po řece něco plynout, skočí do lodičky a za tím, a vytáhl z vody v košíku 
děťátko.“10 Protože je řeka obrazem lineárního času, lze říci, že byl uhlířův syn 
přinesen lineárním časem k rybáři, a tak se stal z uhlířova syna rybářův syn, který 
dostal jméno Plaváček: „I donesl je své ženě a povídá: „Vždyckys chtěla mít nějakého 
synáčka, a tu ho máš: přinesla nám ho voda.“ Žena rybářova byla mu ráda a vychovala 
to dítě za své vlastní. Říkali mu Plaváček, protože jim po vodě připlaval.“11  
 
Potom se děj pohádky posouvá v lineárním čase o dvacet let: „Řeka teče a léta minou, 
a z hocha stal se krásný mládenec, že mu daleko široko nebylo rovného.“ Dvacet let 
žil král v domnění, že změnil předpovězený chod lineárního času. Jednoho dne ho 
však žízeň přiměla zastavit u rybářova domu a jeho hrůza z předpovězené 
budoucnosti se vrátila v plné síle: „Jednou v létě přihodilo se, že tudy jel na koni král 
sám a sám. Bylo parno, chtělo se mu pít, i zahnul k rybáři, aby mu dali trochu čerstvé 
vody. Když mu jí Plaváček podal, zarazil se král, hledě na něj. „Švarného hocha máš, 

 
7 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 44. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid., s. 44-45. 
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rybáři!“ povídá, „je-li to tvůj syn?“ – „Je a není,“ odpověděl rybář; „právě tomu dvacet 
let, připlaval po řece v košíku co maličké děťátko a vychovali jsme si ho.“ – Králi se 
udělaly mžičky před očima, zbledl jako stěna; viděl, že je to ten, co ho dal utopit.“12 
Pouze na základě shodného časového odstupu a na základě shodné plavby dítěte po 
řece v košíku dochází král k dramatickému rozpoznání uhlířova syna v synovi rybáře. 
Král se proto podruhé snaží uhlířova syna odstranit, a tak nevědomky uskutečnit další 
část první předpovědi. Král totiž uhlířovu synovi způsobuje už druhé veliké 
nebezpečenství, i když nyní je v ohrožení Plaváček, syn rybářův: „Ale hned se 
vzpamatoval, skočil s koně a povídá: „Potřebuju posla do mého královského zámku  
a nikoho s sebou nemám; může-li mi ten chlapec tam dojít?“ – „Vaše královská Milost 
poroučí a hoch půjde,“ řekl rybář. Král si sedl a napsal své paní králové list: „Toho 
mladíka, kterého ti tuto posílám, dej bez meškání mečem probodnout; můj to zlý 
nepřítel. Až se vrátím, ať je vykonáno. Tak má vůle.“ – Pak to psaní složil, zapečetil  
a přitlačil svůj prsten.“13 Už podruhé tedy král našel způsob, jak za něho vraždu 
vykoná někdo jiný v jeho nepřítomnosti. Král sice chce určovat budoucnost, ale drží 
se v pozadí, jako kdyby se zdráhal čelit osudu osobně. 
 
Plaváček šel, aniž by věděl, že mu hrozí smrtelné nebezpečí. Zabloudil však 
s královým listem v prostoru lesa: „Plaváček vydal se hned se psaním na cestu. Musil 
velikým lesem, a než se nadál, minul se cesty a zabloudil.“14 To je pochopitelné, 
protože simultánní uspořádání lesa se značně liší od sukcesivního uspořádání vody 
v řece, u níž vyrůstal. Přestože je Plaváček podřízen hlavně lineárnímu času, je 
částečně podřízen i cyklickému času s jeho střídáním dne a noci: „Chodil z houští do 
houští, až se už začalo stmívat.“15 Najednou v lese potkal svoji třetí sudičku, která mu 
pak pomohla vyváznout z velikého nebezpečenství, a tak uskutečnila další část druhé 
předpovědi, ale zároveň začala uskutečňovat svou vlastní předpověď o jeho nevěstě: 
„Tu potká starou babičku: „Kampak, Plaváčku, kampak?“ – „Jdu se psaním do 
královského zámku a zabloudil jsem. Nemohla byste mi, matičko, povědít, kudy na 
cestu?“ „Dnes už beztoho nedojdeš, je tma,“ řekla babička, „zůstaň u mne na noc: však 
nebudeš u cizí, jsem ti kmotrou.“ Mládenec si dal říci, a sotva byli několik kroků, měli 
před sebou hezký domek, jako by byl najednou ze země vyrostl. V noci, když hoch 
usnul, vytáhla mu babička psaní z kapsy a dala mu tam jiné, ve kterém tak bylo 
napsáno: „Toho mladíka, kterého ti tuto posílám, dej bez meškání s naší dcerou oddat: 
můj to souzený zeť. Až se vrátím, ať je vykonáno. Tak má vůle.“16 Třetí sudička tedy 
není pouze tváří lineárního času, v němž se naplňuje osud, ale má i mimořádnou moc 
utvářet prostor, protože před ní domek vyroste jako houba ze země, a protože dokáže 
vytvořit přesnou napodobeninu králova listu s pozměněným obsahem. Zdá se, že 
Plaváček na rozdíl od krále žije v přítomnosti plovoucí v lineárním čase, protože 
nebojuje s nutností osudu, nemá žádné velké plány v budoucnosti, ani se nepídí po 
své minulosti. Když potkává svou kmotru, neptá se na své původní rodiče a stačí mu 
vědomí, že je nyní synem rybáře. 
 

 
12 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 45. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Třetí sudička, která si umí poradit s prostorem, tedy následujícího dne ukázala 
Plaváčkovi cestu a její list stačil k uskutečnění její předpovědi, kterou pronesla před 
dvaceti lety: „Když paní králová to psaní přečtla, dala hned vystrojit svatbu, a obě, 
paní králová i mladá královna, nemohly se na ženicha dost nahledět, jak se jim líbil,  
a Plaváček byl se svou královskou nevěstou taky spokojen.“17 Král je samozřejmě 
rozzloben, protože se stal Plaváček jeho zetěm. Lest třetí sudičky navíc způsobila, že 
se třetí předpověď uskutečnila také díky králi, který dvakrát posílal na smrt jen proto, 
aby se tato předpověď neuskutečnila: „Po několika dnech přijel domů král, a když 
viděl, co se stalo, rozzlobil se náramně na svou paní, co to učinila. – „Vždyť pak jsi sám 
poručil, abych ho dala s naší dcerou oddat, dřív než se vrátíš!“ odpověděla králová a 
podala mu psaní. Král psaní vzal, prohlíží písmo, pečeť, papír – všecko bylo jeho 
vlastní.“18  
 

Cyklický čas 
 

Přestože král neúnavně bojoval proti naplnění osudu v budoucnosti, 
uskutečnění sňatku nezpochybňuje, i když se nadále snaží bezelstného Plaváčka 
vyřadit ze hry: „I dal si zavolat zetě a vyptával se, co a jak? a kde chodil? Plaváček 
vypravoval, kterak šel a v lese zabloudil a že zůstal na noc u své staré kmotry. –  
„A kterak vypadala?“ – „Tak a tak.“ – A král poznal z jeho řeči, že to byla táž osoba, 
která před dvaceti lety dceru jeho přisoudila synu uhlířovu. Myslil – myslil a potom 
povídá: „Co se stalo, nedá se změnit; ale zdarma přece mým zetěm být nemůžeš; chceš-
li mou dceru mít, musíš jí za věno přinést tři zlaté vlasy Děda-Vševěda.“ Myslil si, že 
se takto svého nemilého zetě nejjistěji zprostí.“19 Přinesení tří zlatých vlasů Děda-
Vševěda představuje nesplnitelný úkol, i když zprvu není jasné, co přesně obnáší. 
Možná je počet vlasů pomstou za tři dary od sudiček (předpovědi), které předznačily 
budoucnost syna uhlířova.  

 
Plaváček se nebránil a následoval tu možnost, která mu byla vnucena. Vydal se do 
světa a díky přízni třetí sudičky se dokázal orientovat v prostoru tak, aby šel přímo po 
dlouhé cestě za Dědem-Vševědem, i když nevěděl, kde ho najde: „Plaváček rozloučil 
se se svou chotí a šel – kudy a kam? nevím; ale že mu sudička byla kmotrou, bylo mu 
snadno pravou cestu najít. Šel dlouho a daleko, přes hory doly, přes vody brody, až 
přišel k černému moři.“20 Tam je Plaváček konfrontován se zotročující mocí 
cykličnosti: „Tu vidí loď a na ní přívozníka. – „Pozdrav pánbůh, starý přívozníče!“ – 
„Dejž to pánbůh, mladý poutníče! kam tudy cestou?“ – K Dědu-Vševědu pro tři zlaté 
vlasy.“ – „Hoho! na takového posla dávno čekám. Dvacet let už tu převážím a nikdo 
mne nejde vysvobodit. Slíbíš-li mi, že se Děda-Vševěda zeptáš, kdy bude mé roboty 
konec, převezu tě.“ Plaváček slíbil a přívozník ho převezl.“21 Plaváček netajil cíl své 
cesty a převozník ho nepodceňoval, ba dokonce do něj vložil svou naději. Svým slibem 
se Plaváček poprvé sám obrací k budoucnosti. Převozník (přívozník) je otrokem 
cyklického času, protože musí neustále převážet přes černé moře, aniž by mohl odejít 

 
17 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 45. 
18 Ibid. 
19 Ibid., s. 45-46. 
20 Ibid., s. 46. 
21 Ibid. 
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pryč. Zatímco se cyklus dne a noci neustále opakuje bez časové prodlevy mezi dvěma 
cykly, mezi jednotlivými cykly převozníka mohou vzniknout prodlevy v lineárním 
čase, když zrovna není nikdo, kdo by chtěl být převezen. Rovněž v rámci jednoho 
cyklu (jedné cesty tam a zase zpátky přes moře) může být mezi oběma cestami různě 
dlouhá časová prodleva. To už pro cyklus dne a noci neplatí, protože mezi dnem  
a nocí není žádná časová prodleva, i když hranice mezi dnem a nocí je neurčitější než 
hranice mezi cestami tam a zase zpátky přes moře. Podobně jako den a noc nemusí 
trvat stejně dlouho, tak i cesta tam a cesta zpátky přes moře může, ale nemusí trvat 
stejně dlouho. 
   
Podruhé je Plaváček konfrontován nikoli s pociťovaným přebytkem cykličnosti, ale 
naopak s pociťovaným nedostatkem cyklů tam, kde je lineární čas nepřipouští: „Potom 
přišel k nějakému velikému městu, ale bylo sešlé a smutné. Před městem potká 
stařečka, měl v ruce hůl a sotva lezl. – „Pozdrav pánbůh, šedivý dědečku!“ – „Dejž to 
pánbůh, pěkný mládenečku! kam tudy cestou?“ – „K Dědu-Vševědu pro tři zlaté 
vlasy.“ – „Aj, aj! na takového posla tu dávno čekáme; to tě hned musím k našemu panu 
králi dovést.“ – Když tam přišli, řekl král: „Slyším, že jdeš poselstvím k Dědu-
Vševědu? Měli jsme tu jabloň, nesla mladicí jabka: když někdo jedno snědl, třeba byl 
už nad hrobem, omládl zas a byl jako jinoch. Ale od dvaceti let nenese jabloň už ovoce 
žádného. Slíbíš-li mi, že se Děda-Vševěda zeptáš, je-li nám jaká pomoc? odměním se 
tobě královsky.“ – Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil.“22 Plaváček opět netajil 
cíl své cesty a kromě důvěry dostal příslib královské odměny. Druhým slibem se 
Plaváček podruhé sám obrací k budoucnosti. Lidé ve městě, kam Plaváček došel, si 
zvykli, že cykličnost je možná i tam, kde se běžně prosazuje pouze lineární čas. 
Nevratnost stárnutí pro ně byla díky omlazujícím jablkům (mladicím jabkům) 
nahrazena cyklem, v němž se lze po zestárnutí vracet zpátky do mládí. Omlazující 
jabloň tedy pravděpodobně cyklicky nesla jablka, která mají moc navracet ze stáří do 
mládí, a tak završovat cyklus mezi mládím a stářím. Ve srovnání s cyklem dne a noci, 
který se neustále opakuje bez časové prodlevy mezi dvěma cykly, mohou vzniknout 
mezi jednotlivými cykly mládí a stáří prodlevy v lineárním čase, kdy zrovna není 
nikdo, kdo by chtěl omládnout. Pokud je jednou fází cyklu mládí a stáří stárnutí, jedná 
se o dlouhý proces, zatímco omládnutí jako druhá fáze je rychlý zvrat, který porušuje 
kontinuitu lineárního času a vytváří v něm cyklus. Mezi oběma fázemi cyklu mládí  
a stáří není žádná časová prodleva, protože tento cyklus bez omlazujícího zvratu 
vůbec nevzniká. 
 
V dalším velkém městě se Plaváček opět setkává s pociťovaným nedostatkem cyklů 
tam, kde je lineární čas nepřipouští: „Potom přišel zase k jinému velikému městu, ale 
bylo z polovice pobořené. Nedaleko města zakopával syn otce svého zemřelého a slzy 
mu jako hrachy padaly po tvářích. – „Pozdrav pánbůh, smutný hrobníče!“ řekl 
Plaváček. – „Dejž to pánbůh, dobrý poutníče! kam tudy cestou?“ – „Jdu k Dědu-
Vševědu pro tři zlaté vlasy.“ – „K Dědu-Vševědu? Škoda žes dřív nepřišel! Ale náš 
pan král na takového posla už dávno čeká; musím tě k němu dovést.“ – Když tam 
přišli, řekl král: „Slyším, že jdeš poselstvím k Dědu-Vševědu? Měli jsme tu studnici, 
prýštila se z ní živá voda: když se jí někdo napil, třeba už umíral, hned se zas uzdravil; 

 
22 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 46. 
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a kdyby byl už mrtev a tou vodou ho pokropili, zase vstal a chodil. Ale teď už od 
dvaceti let voda přestala téct. Slíbíš-li mi, že se Děda-Vševěda zeptáš, je-li nám jaká 
pomoc? královskou odměnu ti dám.“ – Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil.“23 
Plaváček opět netajil cíl své cesty a kromě důvěry dostal druhý příslib královské 
odměny. Třetím slibem se Plaváček potřetí sám obrací k budoucnosti. Lidé v tomto 
velkém městě si zvykli, že lze cyklicky obejít dokonce i smrt, protože díky živé vodě 
mohli oživovat mrtvé. Ztráta živé vody je však připravila o cyklus života a smrti, takže 
jim zůstal lineární čas, ve kterém je smrt nevratná. Na rozdíl od cyklu dne a noci, který 
se neustále opakuje bez časové prodlevy mezi dvěma cykly, mezi jednotlivými cykly 
života a smrti mohou vzniknout prodlevy, kdy zrovna není nikdo, kdo může být 
oživen. Pokud je jednou fází cyklu života a smrti postupné umírání, je to relativně 
dlouhý proces (život) v porovnání s oživením, které jako druhá fáze cyklu představuje 
rychlý zvrat, který popírá smrt na konci života v lineárním čase. Mezi oběma fázemi 
cyklu života a smrti není žádná časová prodleva, protože tento cyklus bez oživujícího 
zvratu vůbec nevzniká. 
 
Před dvaceti lety tedy došlo k pěti různým událostem. Narodil se syn uhlíře a dcera 
králova, začalo převozníkovo cyklické otroctví, s omlazujícími jablky zmizel cyklus 
mládí a stáří a s živou vodou zmizel cyklus života a smrti. Zmizení extrémního cyklu 
mládí a stáří a ještě extrémnějšího cyklu života a smrti, které popíraly lineární čas, 
vypadá na první pohled jako konec výjimky. V případě cyklu převozníka nevíme, zda 
tento cyklus vznikl spolu s tímto konkrétním převozníkem nebo zda tento převozník 
pouze vstoupil do již existujícího cyklu převozníků přes černé moře. Pokud však 
vstoupil do již existujícího cyklu, nemohli se převozníci vyměňovat způsobem, kterým 
nakonec z cyklu unikl i tento starý převozník. Jinak by totiž byla zbytečná rada od 
Děda-Vševěda, jak má přestat být převozníkem, protože by to věděl od začátku. Je 
tedy pravděpodobnější, že cyklus převozníků založil právě tento starý převozník. 
Narození syna uhlíře a dcery krále jsou událostmi v lineárním čase, které spojil 
dohromady osud. Těmto pěti událostem není lehké najít jiného společného 
jmenovatele, než je společný čas, kdy před dvaceti lety nastaly.24 
 
Potom Plaváček konečně nachází zářící sídlo Děda-Vševěda a v něm podruhé potkává 
třetí sudičku: „Potom šel dlouho a daleko černým lesem, a uprostřed toho lesa vidí 
velikou zelenou louku, plnou krásného kvítí, a na ní zlatý zámek; byl to zámek Děda-
Vševěda, třpytil se jako žhavý. Plaváček vešel do zámku, ale nenašel tam nikoho, než 
v jednom koutě starou babičku, seděla a předla. „Vítám tě, Plaváčku!“ povídá, „jsem 
ráda, že tě zas vidím.“ Byla to jeho kmotra, co byl u ní v lese noclehem, když to psaní 
nesl.“25 Zlatý zámek září v černém lese jako hořící svíce sudičky ve tmě. Navzdory 
silné záři vstupuje Plaváček do zlatého zámku a potkává tam svou třetí sudičku, jak 
přede, což by mohl být obraz propojování mnoha vláken času do lineární příze osudu. 

 
23 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 46. 
24 S trochou kreativity lze spojit převozníka se synem uhlíře. Převozníkem se mohl stát před dvaceti lety uhlíř, 
který sice získal peníze, ale přišel o ženu i o dítě, což ho mohlo nešťastného přimět opustit domov a stát se 
převozníkem přes černé moře. To, že převozník v Plaváčkovi nepoznal svého syna, by bylo možné vysvětlit tak, 
že se k němu neznal už jako k dítěti, takže nemohl vědět, co z něj vyrostlo. To, že Plaváček v převozníkovi 
nepoznal svého otce, je v souladu s jeho odstupem od minulosti. 
25 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 46-47. 
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Třetí sudička Plaváčkovi prozradila, že je matkou Děda-Vševěda, a slíbila, že pro něho 
získá tři zlaté vlasy svého syna: „„Copak tě sem přivedlo?“ – „Král nechce, abych byl 
darmo jeho zetěm; i poslal mě pro tři zlaté vlasy Děda-Vševěda.“ – Babička se usmála 
a povídá: „Děd-Vševěd je můj syn, jasné Slunce: ráno je pacholátkem, v poledne 
mužem a večer starým dědem. Já ti ty tři vlasy z jeho hlavy opatřím, abych ti taky 
darmo nebyla kmotrou.“26 Jako se předpověď třetí sudičky vyplnila na základě 
protichůdnosti jednání třetí sudičky a krále, tak je i pomoc třetí sudičky Pláváčkovi 
protitahem vůči králově nesplnitelnému úkolu. Děd-Vševěd je tedy Slunce, ale 
především je to cyklický čas, který vnáší do světa cyklus dne a noci a který se sám 
cyklicky proměňuje z dítěte v muže a pak ve starce, než se opět stane dítětem. Cyklický 
čas je odvozen od času lineárního, protože je Děd-Vševěd synem jedné sudičky neboli 
jedné tváře lineárního času. Po počátečním zjevení tří tváří budoucnosti lineárního 
času nakonec pouze třetí tvář nadále prokazatelně zasahuje do děje pohádky. Z toho 
vyplývá, že lineární čas má hned tři tváře v rámci budoucnosti, zatímco cyklický čas 
má tři tváře jako celek. Lineární čas, který má kromě budoucnosti i přítomnost  
a minulost, se tedy vyznačuje větší vnitřní mnohostí než čas cyklický.  
 
K získání tří zlatých vlasů Děda-Vševěda je nezbytný pravý čas, protože pouze večer 
je Děd-Vševěd dědem. Přímé setkání s cyklickým časem je pro Plaváčka, který žije 
převážně v lineárním čase, příliš nebezpečné, a proto ho třetí sudička ukryla 
v prostoru: „Ale tak, synáčku! jak tu jseš, zůstat nemůžeš! Můj syn je sice dobrá duše; 
ale když přijde navečer hladový domů, mohlo by se lehko stát, že by tě upekl a snědl 
k večeři. Je tu prázdná káď, přiklopím ji na tě.“27 Snědení cyklickým časem znamená 
úplnou eliminaci linearity cykličností. Než se náhle Děd-Vševěd vrátil do svého 
zlatého zámku, stihl ještě Plaváček poprosit svou kmotru třetí sudičku, aby se svého 
syna zeptala na pomoc s těmi třemi problémy, se kterými slíbil pomoci: „Plaváček 
prosil, aby se taky Děda-Vševěda zeptala na ty tři věci, co slíbil na cestě, že přinese 
odpověď. – „Zeptám,“ řekla babička, „a dej pozor, co řekne.“28 Plaváček je tedy ukrytý 
v prostoru a ke konfrontaci s Dědem-Vševědem z něj zbývá pouze sluch, zatímco Děd-
Vševěd zase Plaváčka vnímá neurčitě pouze čichem: „Najednou strhl se venku vítr  
a západním oknem do světnice přiletělo Slunce, starý dědeček se zlatou hlavou. 
„Čuchy, čuchy člověčinu!“ povídá, „někoho tu, matko, máš?“ – Hvězdo denní! 
Kohopak bych tu mohla mít, abys ty ho neviděl? Ale tak je: celý den lítáš po tom božím 
světě a tam se té člověčiny načucháš; i není divu, když večer domů přijdeš, že ti ještě 
voní!“ – Stařeček neřekl na to nic a sedl k večeři.“29 Děd-Vševěd se tedy vrátil ze světa 
(makrokosmu) do světnice (mikrokosmu) ve svém zlatém zámku, odkud pochází řád 
každého dne. Zatímco jeho čich je dokladem bezprostředního vztahu k prostředí, 
jemuž je otevřen, Plaváčkův sluch je dokladem otevřenosti spojené s odstupem. 
Vševědoucnost Děda-Vševěda pravděpodobně závisí na jeho zraku, jak naznačuje 
jeho matka. Děd-Vševěd je nejspíš dalekozraký, protože všechno, co ví, pozoruje 
z ohromného odstupu, který patří k perspektivě slunce na obloze. Proto je po-
chopitelné, že si není Děd-Vševěd ve vztahu k bezprostředně blízkému příliš jistý, 

 
26 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 47. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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zvláště když je po celém dni unaven, a proto jeho matka sudička snadno odvede jeho 
pozornost od toho, co má kolem sebe v prostoru světnice. 
 
Po večeři usíná Děd-Vševěd matce na klíně, čehož kmotra sudička využívá k získání 
jeho tří zlatých vlasů a k položení tří otázek. Třetí sudička klade Plaváčkovy otázky 
v opačném pořadí, než v jakém se s nimi Plaváček setkal: „Po večeři položil svou 
zlatou hlavu babičce na klín a počal dřímat. Když babička viděla, že už usnul, vytrhla 
mu jeden zlatý vlas a hodila na zem – zazvonil jako struna. „Co mi chceš, matko?“ řekl 
stařeček. – „Nic, synáčku, nic! dřímala jsem a měla jsem divný sen.“ – „A co se ti 
zdálo?“ – „Zdálo se mi o jednom městě, měli tam pramen živé vody: když někdo stonal 
a napil se jí, ozdravěl; a když umřel a tou vodou ho pokropili, zas ožil. Ale teď od 
dvaceti let voda přestala téct: je-li jaká pomoc, aby zas tekla?“ „Snadná pomoc: v té 
studnici na prameně žába sedí, nedá vodě téct; ať žábu zabijí a studnici vyčistí, poteče 
voda zas jako prve.“30 Třetí sudička se tedy uchýlila k důmyslné lsti. Věděla, že svého 
syna probudí vytrhnutím vlasu. Jeho krátké bdění pak využila k položení otázky. 
Zjevně není pochybné, že se sudičce zdají sny o reáliích ze světa pohádky. Na dálku je 
pohled Děda-Vševěda tak intenzivní, že proniká i skrz prostorové překážky, aniž by 
je ničil. Před dvaceti lety mohl vidět, jak se žába dostala k prameni a ucpala ho. Není 
divu, že Děd-Vševěd dokáže v tomto případě poradit, protože jeho řešení obnovuje 
cyklus života a smrti, který je s ním jakožto s cyklickým časem v souladu. Pramen živé 
vody byl ve studnici před dvaceti lety ucpán tělem žáby, a proto je důvod nedostatku 
živé vody prostorový. Žába si pramen živé vody zabrala pouze pro sebe a mohla by 
na něm sedět věčně. Pokud o svůj život nepřijde, nebude jisté, že se živé vody vzdala. 
Zabíjení žáby na prameni živé vody by mohlo být velmi obtížné, pokud by ji živá voda 
hned po smrti opět vracela život. Proto je nezbytné žábu z pramene nejprve přemístit, 
má-li být nevratně mrtvá. Časový cyklus života a smrti má tedy na jedné straně 
zásadní vztah k prostoru, protože by se v tomto případě neobešel bez živé vody ve 
studnici, ale na druhé straně ho může převaha prostoru zničit, pokud žába zabrání 
svým tělem prameni téct. 
 
 Obdobnou lstí získala třetí sudička i druhý vlas a druhou radu od Děda-Vševěda: 
„Když stařeček potom zas usnul, vytrhla mu babička druhý zlatý vlas a hodila na zem. 
„Což zase máš, matko?“ – „Nic, synáčku, nic! dřímala jsem a zdálo mi se zas něco 
divného. Zdálo se mi o jednom městě, měli tam jabloň, nesla mladicí jabka; když někdo 
zestárnul a jedno snědl, omládl zas. Ale teď od dvaceti let nenese jabloň ovoce 
žádného: je-li jaká pomoc? – „Snadná pomoc: pod jabloní leží had, užírá jí síly: ať hada 
zabijí a jabloň přesadí, ponese zas ovoce jako prve.“31 Děd-Vševěd jakožto cyklický čas 
umí poradit i v tomto případě, protože jde o obnovu cyklu mládí a stáří. Jeho pohled 
mohl před dvaceti lety vidět, jak had zalézá pod kořeny jabloně, ale také musel 
proniknout až pod kořeny tohoto stromu, aby viděl, co pod zemí had dělá.32 Tuto 
jabloň tedy před dvaceti lety napadl parazit a od té doby jí bere sílu plodit omlazující 
jablka. Jedná se opět o prostorový problém, který je třeba odstranit, aby byl obnoven 

 
30 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 47. 
31 Ibid. 
32 To, že had sídlí pod kořeny stromu, je zřejmé až z Plaváčkova výkladu této rady od Děda-Vševěda, protože had 
může být „pod jabloní“, aniž by byl pod zemí., in: Ibid., s. 48.  
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cyklus mládí a stáří, závislý na vhodném umístění omlazující jabloně. Stačí hada najít, 
zabít ho a nezničit při tom kořeny jabloně.33 
 
Třetí lstí nakonec získala třetí sudička i třetí zlatý vlas a třetí radu od Děda-Vševěda: 
„Potom stařeček brzy zas usnul, a babička mu vytrhla třetí zlatý vlas: „Což mne, 
matko, spát nenecháš?“ řekl mrzutě a chtěl vstávat. – „Lež, synáčku, lež! nehněvej se, 
nerada jsem tě vzbudila. Ale přišla na mě dřímota a měla jsem zas podivný sen. Zdálo 
mi se o přívozníkovi na černém moři: dvacet let už tam převáží a nikdo ho nejde 
vysvobodit. Kdy bude roboty jeho konec?“ – „Hloupé matky to syn! ať dá jinému veslo 
do ruky a sám vyskočí na břeh, bude ten zas přívozníkem.“34 I v posledním případě se 
rada Děda-Vševěda týká cyklu. Tento cyklus sice převozníka zotročuje, ale nemůže 
být zrušen, a proto za sebe musí převozník najít náhradu, má-li sám z cyklu 
převozníků po černém moři uniknout. Problém je opět prostorový, protože někdo jiný 
musí nastoupit na místo převozníka v lodi. Děd-Vševěd jakožto cyklický čas zajisté se 
zálibou z výšky sleduje i cyklus převozníků na černém moři, a proto nemůže být v jeho 
zájmu, aby tento cyklus zanikl. 
 
Ukrytý Plaváček se nakonec od Děda-Vševěda dozvídá ještě dvě věci navíc. Jeho žena 
pro něj pláče a on je co do původu synem uhlíře: „Ale teď už mi dej pokoj: musím 
časně ráno vstát a jít slzy sušit, co králova dcera každou noc vypláče pro svého muže, 
syna uhlířova, kterého král poslal pro mé tři zlaté vlasy.“35 Děd-Vševěd tedy ví o 
Plaváčkově úkolu, i když neví, že je plněn tuto noc. Jak se říká, pod svícnem největší 
tma. Děd-Vševěd z podstatných důvodů nemůže vědět vše, protože je odkázán na běh 
lineárního času, v němž sám podstupuje cyklickou proměnu. Když totiž spí, nevidí, co 
jeho matka dělá. Cyklický čas spočívá přes noc na klíně lineárního času a ráno jej 
opouští: „K ránu strhl se zas venku vítr a na klíně své staré matičky probudilo se, místo 
stařečka, krásné zlatovlasé dítě, boží Sluníčko, dalo matce sbohem a východním 
oknem vyletělo ven.“36 
 
Plaváček tedy dostal od třetí sudičky jako dar nejen sudbu o tom, že si vezme dceru 
krále, ale i tři zlaté vlasy Děda-Vševěda jako věno pro jeho nevěstu: „Babička zas 
odklopila káď a řekla Plaváčkovi: „Tuhle máš ty tři zlaté vlasy, a co Děd-Vševěd na ty 
tři věci odpověděl, už taky víš. Jdi spánembohem! už mne více neuhlídáš, není toho 
třeba.“ – Plaváček babičce pěkně poděkoval a šel.“37 Plaváček tedy Děda-Vševěda 
nikdy zblízka neviděl, pouze ho slyšel mluvit. I třetí sudička pro něj přestala být zjevná 
v prostoru, což nic neubírá z její příslušnosti k lineárnímu času, protože její podoba 
zanechala stopy v minulosti.  
 

 
33 Ze srovnání se světovým jasanem Yggdrasilem v severské mytologii vyplývá, že odstranění hada od kořenů 
stromu není triviální záležitostí, protože Yggdrasil se svých parazitů zbavit nemůže: „Jasan Yggdrasil / osudem 
strádá / více, než lidé vědí. / Jelen jej shora hryže, / had zdola nahlodává / a peň z boku práchniví“,  
in: S. Sturluson, Edda a sága o Ynglinzích, Praha 2003, s. 54. 
34 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 47-48. 
35 Ibid., s. 48. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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Plaváček se pak vypravil za svou ženou a za svým tchánem králem. Cestou zpátky se 
nejprve zastavil ve velikém městě, kde jim došla živá voda. Za radu od Děda-Vševěda 
tam dostal odměnu od tamního krále: „Když přišel do toho prvního města, ptal se ho 
král, jakou jim nese novinu? – „Dobrou!“ řekl Plaváček; „dejte studnici vyčistit a žábu, 
co na prameně sedí, zabíte, a poteče vám voda zas jako kdy prvé.“ Král to dal hned 
udělat, a když viděl, že se voda prýští plným pramenem, daroval Plaváčkovi dvanáct 
koní bílých jako labutě a na ně tolik zlata a stříbra a drahého kamení, co mohli unést.“38 
Stačilo tedy zabít žábu, která seděla na prameni živé vody.39 Odměnou za sdělení 
diagnózy a řešení od Děda-Vševěda je hlavně dvanáct bílých koní, což připomíná 
dvanáct měsíců ročního cyklu. 
 
Potom se Plaváček i se svými dvanácti bílými koni nesoucími zlato, stříbro a drahé 
kamení zastavil ve velikém městě, kde jim chyběla omlazující jablka. Za radu od Děda-
Vševěda tam také dostal odměnu od tamního krále: „Když přišel do toho druhého 
města, ptal se ho zase král, jakou jim nese novinu? – „Dobrou!“ řekl Plaváček; „dejte 
jabloň vykopat, najdete pod kořeny hada, toho zabíte; potom jabloň zase vsaďte a po-
nese vám ovoce jako kdy prve.“ – Král to dal hned udělat a jabloň za noc oděla se 
květem, jako by ji růžemi osypal. Král měl velikou radost a daroval Plaváčkovi dvanáct 
koní vraných jako havrani a na ně taky tolik bohatství, co mohli unést.“40 Rada Děda-
Vševěda, jak ji Plaváček vyložil, tedy umožnila, aby už na jabloni neparazitoval had  
a aby měla sílu plodit omlazující jablka.41 Odměnou za sdělení diagnózy a řešení od 
Děda-Vševěda je hlavně dvanáct černých koní, což opět připomíná dvanáct měsíců 
ročního cyklu. 
 
S dvaceti čtyřmi koňmi zatíženými zlatem, stříbrem a drahým kamením dorazil 
Plaváček k černému moři, kde opět našel převozníka. Stejně jako poprvé měl vlastně 
štěstí, že se převozník právě nenacházel na opačné straně černého moře. Převozníkovi 
Plaváček poradil až potom, co byl se svým stádem koní převezen na druhou stranu. 
Kdyby si totiž doposud neosvojil ani trochu lstivosti, mohl se stát v této situaci obětí 
rady Děda-Vševěda, kterou získal pro převozníka: „Plaváček jel potom dál, a když byl 
u černého moře, ptal se ho přívozník, zdali se dověděl, kdy bude vysvobozen? – 
„Dověděl,“ řekl Plaváček, „ale dřív mě převez, pak ti povím.“ – Přívozník se sice 
vzpouzel; ale když viděl, že není jiné pomoci, převezl ho přec i s jeho čtyřmi a dvaceti 
koňmi. „Až zas budeš někoho převážet,“ řekl mu potom Plaváček, „dej mu veslo do 
ruky a vyskoč na břeh, a bude ten místo tebe přívozníkem.“42 I převozníkovi zjevně 
chyběl dostatek lstivosti na to, aby sám unikl ze zotročujícího cyklu. Překvapivé je, že 

 
38 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 48. 
39 Za předpokladu, že je převozníkem uhlíř, by bylo možné chápat žábu na prameni jako obraz uhlířova sobectví. 
Žába se mohla na prameni usadit právě v momentě, kdy uhlíř svého syna prodal. Tento prodej nakonec vyznívá 
jako projev uhlířova sobectví, protože uhlíř sice mohl jednat v dobré víře, že bude o jeho syna postaráno, ale nijak 
se o tom neujistil, takže se ho vlastně zbavil a nechal ho napospas velikým nebezpečenstvím. Žába na prameni 
zároveň popírá možnost zmrtvýchvstání. Žena uhlířovi umřela, aniž by mohla zase ožít, takže je jeho nevíra 
v možnost zmrtvýchvstání pochopitelná. 
40 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 48. 
41 Za předpokladu, že je převozníkem uhlíř, lze chápat hada jako obraz parazitismu krále na uhlířově neštěstí. 
Protože král nevěří, že lze zrušit to, co už se stalo, snaží se bojovat o budoucnost, kterou ještě ovlivnit lze. Had 
parazituje na jabloni, protože chce všechnu příznivou budoucnost jen pro sebe, takže bere naději těm, kteří by se 
chtěli vrátit ze stáří do mládí. 
42 Ibid. 
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se na palubu lodi spolu s Plaváčkem vejde i stádo dvaceti čtyř koní. Protože se zdá, že 
na ovládání lodi stačí veslo, máme důvod předpokládat, že nejde o žádnou velkou 
loď. Na druhé straně však podrobný popis lodi v textu chybí, což svědčí o tom, že je u 
převozníka položen důraz na cyklický čas, zatímco prostor zůstává stranou pozor-
nosti. 
 
Plaváček nakonec se svým černobílým stádem koní triumfálně dorazil ke svému 
tchánovi a ke své ženě, která měla velkou radost. Krále oslnilo nejen to, že Plaváček 
splnil jeho nesplnitelný úkol, protože mu navíc ukázal možnost mládí a nesmrtelnosti: 
„Král ani svým očím nevěřil, když mu Plaváček ty tři zlaté vlasy Děda-Vševěda 
přinesl, a dcera jeho plakala, ne žalostí, ale radostí, že se zas vrátil. „A kdes těch 
pěkných koní a toho velikánského bohatství nabyl?“ ptal se král. – „Vysloužil jsem si 
to,“ řekl Plaváček a vypravoval, kterak tomu králi dopomohl zase ke mladicím jabkám, 
co ze starých lidí dělají mladé, a tomu králi k živé vodě, co z nemocných dělá zdravé 
a z mrtvých živé.“43 Když už se královi nepodařilo využít lineární čas ve svůj 
prospěch, protože nezabránil vyplnění předpovědi třetí sudičky, chtěl nyní alespoň 
využít podivuhodnou cykličnost, která je založena na omlazujících jablkách a živé 
vodě: „„Mladicí jabka! živá voda!“ opakoval si potichu král; „kdybych jedno snědl, 
omládl bych; a kdybych i zemřel, tou vodou bych zas ožil!““44 Cestou za svou vidinou 
se však král chytil do pasti Děda-Vševěda, protože byl obelstěn převozníkem, takže 
nastoupil na jeho místo: „Bez meškání vydal se na cestu pro mladicí jabka a pro živou 
vodu – a posud se ještě nevrátil. A tak se stal uhlířův syn zetěm královým, jak sudička 
usoudila, a král – snad ještě pořád tam převáží přes černé moře!“45 Král se tedy stal 
obětí cyklického času, zatímco pro jeho souzeného zetě se cykličnost nestala ani 
pokušením. Na počátku králova příběhu byla prostorová diskontinuita, protože se 
král ztratil v lese, a na konci jeho příběhu je mnohem rozsáhlejší prostorová 
diskontinuita černého moře, přes kterou má převážet jiné. 
 
Závěr 
 

Cyklický čas, jehož obrazem je v pohádce Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda sám Děd-
Vševěd, je odvozen od lineárního času, protože je synem třetí sudičky, která je jednou 
z tváří lineárního času. Proto je také vzorovým cyklem střídání dne a noci. Ve srovnání 
s tímto cyklem se vyskytují u ostatních cyklů prodlevy mezi jednotlivými cykly dané 
cyklické řady (cyklus převozníka, cyklus mládí a stáří, cyklus života a smrti). V rámci 
cyklu převozníka může nastat časová prodleva i v rámci jednoho cyklu, který 
představuje cesta tam a zase zpátky přes moře. Prodlevy mezi cykly v lineárním čase 
jsou dokladem toho, jak jsou některé cykly více závislé na běhu lineárního času než ty 
cykly, které se těmito prodlevami nevyznačují (střídání dne a noci). Cykly v lineárním 
čase mohou vznikat také zvratem, který se staví proti lineárnímu času (cyklus mládí a 
stáří, cyklus života a smrti). Třetí sudička představuje tvář lineárního času, která 
ukazuje část budoucnosti a která se umí ukazovat v prostoru a může prostor efektivně 
přetvářet. Obrazem lineárního času jsou v této pohádce jak tři sudičky, tak řeka. 

 
43 K. J. Erben, Pohádky, Praha 1976, s. 48-49. 
44 Ibid., s. 49. 
45 Ibid., s. 49. 
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Cyklický čas je vždy vázán na určitý prostor, a proto může změna prostoru (žába na 
prameni, had pod kořeny) daný cyklus zrušit. Pro lidi znamená cyklický čas na jedné 
straně základní rytmus jejich života (střídání dne a noci). Na druhé straně lidem 
cyklický čas přináší buď mimořádnou výhodu (omládnutí, zmrtvýchvstání), nebo 
nebezpečný stereotyp (převozníkovo otroctví). Kromě toho lidé žijí v lineárním čase, 
který implikuje nevratnost, ale i nutnost (osud). 
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Shrnutí 
 

V této studii se zaměřuji na téma času v pohádce Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda od Karla 
Jaromíra Erbena. Na základě rozdílu mezi lineárním a cyklickým časem lze v této 
pohádce najít obrazy lineárního času (3 sudičky, řeka) a obraz cyklického času  
(Děd-Vševěd). Lineární čas se vyznačuje nejen nevratností, ale rovněž nutností, 
protože se v něm naplňuje předpovězený osud. Cyklický čas dává lidskému životu 
základní rytmus (střídání dne a noci), ale může také přinášet mimořádnou výhodu 
(omlazující jablka a živá voda) nebo zotročující stereotyp (převozník na černém moři). 
Cyklický čas je odvozen od lineárního času a závisí na něm, protože Děd-Vševěd je 
synem třetí sudičky. Cyklické řady s prodlevami mezi jednotlivými cykly jsou více 
závislé na lineárním čase než cyklické řady bez těchto prodlev (střídání dne a noci). 
Některé cyklické řady (cyklus mládí a stáří, cyklus života a smrti) jsou podmíněny 
zvratem, který se staví proti lineárnímu času. 
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Summary 
 

Problems with Usage of Experimental Methods for the Exploration of Cross-Cultural 
Differences in Social Psychology. The experimental method might lead to two kinds of 
problems when used for cross-cultural comparison in social psychology. First, the 
compared groups might be ill-defined. The researcher might use a particular cultural 
group to represent a larger cultural group, for which the found differences are invalid. 
S/he might also include people from different cultural groups into one experimental 
group while the researched phenomenon exists only in one of them. Second, the 
construct measured by the instrument used might not exist in both compared cultures. 
The instrument might also be unable to differentiate between both cultures, because it 
was created for measuring this construct in another culture than those compared. The 
researcher might diminish there problems by employing two strategies: S/he might 
search for general formalization of the phenomenon in question, which will be 
independent of culture. Or s/he needs to gain enough experience with both of the 
compared cultures to be able to identify the problems described. 
 

*** 
 

Experimentální výzkum v sociální psychologii (a dalších sociálních vědách) se 
liší od experimentálního výzkumu v exaktních vědách. Lise a Michael A. Wallachovi2 
se zabývají otázkou, zda jsou experimenty v sociální psychologii vůbec možné. Tvrdí, 
že experiment braný čistě jako metoda rozhodující o platnosti hypotézy zde možný 
není. Sledované fenomény je třeba operacionalizovat – operacionalizace může být 
správná, ale může být i špatná. Zatímco u experimentu v exaktnějších vědách bychom 
testovali nějakou hypotézu a na základě výsledku stanovili, že experiment hypotézu 
podpořil nebo vyvrátil, v sociální psychologii je podstatný i předpoklad, že jsme feno-
mén správně operacionalizovali. Pokud tento předpoklad není správný, experiment 
nepřinesl ani potvrzení, ani vyvrácení hypotézy, protože daná operacionalizace nevy-
jadřovala fenomén, kterého se hypotéza týkala. Experimenty v sociální psychologii 
tedy navíc předpokládají, že hypotéza může být potvrzena nebo vyvrácena. U inter-
kulturních experimentálních výzkumů potom tento předpoklad přijímáme dvakrát či 
vícekrát – pro každou ze zúčastněných kultur. Pokud pro alespoň jednu ze zúčastně-
ných kultur operacionalizace není správná, potom k potvrzení ani vyvrácení hypotézy 
nedošlo, přestože jsme získali data a z nich „zpracovali“ výsledky. 

 
1 Václav Linkov, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno 602 00, email: vaclav.linkov@cdv.cz 
2 L., Wallach, M. A, Wallach, Experiments in social psychology: Science or self-deception?,  
in: Theory & Psychology, 11 (4), 2001, s. 451-473.  
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V tomto textu se zabývám experimentální metodou v kontextu výzkumů, kdy se různé 
testované skupiny liší svým kulturním zázemím a cílem výzkumníka je zkoumat 
kulturní rozdíly mezi těmito skupinami (a kulturní prostředí tedy slouží jako jedna z 
porovnávaných nezávislých proměnných). Protože kulturní skupiny mohou být 
špatně nadefinované a u různých lidí zařazených do jedné skupiny probíhá daný 
fenomén různě, případně se jinak projevuje v porovnávaných skupinách, nemusí být 
vhodné jej měřit daným nástrojem – operacionalizace pomocí výsledků zjištěných 
určitým dotazníkem nebo jiným měřicím nástrojem je tedy špatná a experiment ve 
skutečnosti nic nezjistil. V následujících odstavcích popíšu problémy, které vznikají v 
důsledku špatné definice skupin a špatně definovaných konstruktů měřených u 
mezikulturních sociálně-psychologických výzkumů. Dále budu diskutovat i sku-
tečnost, že se jako konstrukt měřený při experimentech používají převážně čísla. 
 

Špatně nadefinovaná skupina 
 

Experiment v sociálních vědách vždy porovnává (minimálně dvě) skupiny lidí. 
Pokud experiment slouží ke zjištění kulturních rozdílů a pokud tím, co sledované sku-
piny odlišuje, je kulturní příslušnost, může se stát, že tyto skupiny jsou nadefinovány 
tak, že pro danou skupinu jako celek sledovaný fenomén buď neexistuje, nebo jej pro 
různé kulturní skupiny seskupené dohromady nelze měřit stejným nástrojem. Algo-
ritmický postup při experimentálním výzkumu svádí k tomu, že výzkumník přestane 
vnímat, kdo jsou vlastně zkoumané osoby. Tyto osoby dostanou instrukci, vykonají, 
co jim bylo řečeno, výzkumník sebere příslušná data, zpracuje je a interpretuje. Výsle-
dek pak zobecní pro určitou skupinu lidí. Zjištění může být ovšem ve skutečnosti 
platné pouze pro některou část této skupiny, což výzkumník neví, protože rozdíly 
mezi různými lidmi ve skupině, na kterou zobecňuje, nezná – zajímá jej pouze prů-
měrný výsledek u zkoumaných osob. 

  
Příkladem je výzkum hodnocení obrázků se štastně a smutně se tvářícími lidmi u „vý-
chodních Asiatů“ (East Asians) a „bílých Kanaďanů“ (European Canadians), který 
provedli Ito, Masuda a Li.3 Zkoumaným osobám byly ukázány obrázky s několika 
lidmi, které měly ohodnotit na škále pozitivní/negativní. U východních Asiatů (a ne 
u bílých Kanaďanů) hodnocení ovlivňovala skutečnost, zda se všichni zobrazení lidé 
tvářili stejně nebo ne. Východní Asiaté hodnotili obrázky, na nichž se různí lidé tvářili 
různě, hůře než obrázky, na nichž mezi zobrazenými lidmi nebyl nesoulad  
v projevovaných emocích. Ito et el. výsledek interpretují tak, že ukazuje důležitost sou-
ladu ve skupině pro východní Asiaty. Problém ovšem je, že zmínění východní Asiaté 
byli Japonci v Japonsku. Soulad mezi členy skupiny je významnou kulturní hodnotou 
pro Japonce, není už ovšem tak podstatnou hodnotou pro Číňany. Lze tedy pochybo-
vat, zda by byl podobný signifikantní rozdíl zjištěn, kdyby východní Asiaty zastupo-
val vzorek Číňanů, a zda tedy toto zjištění skutečně platí pro všechny východoasijské 
kulturní skupiny. Autoři jej ovšem takto interpretují. 
 

 
3 K. Ito, T. Masuda, L. M. W., Li, Agency and facial emotion judgment in context, in: Personality and Social Psychology 
Bulletin, 39 (6), 2013, s. 763-776. 
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Podobné chyby, k jaké dochází při zobecnění na příliš velkou skupinu, se výzkumníci 
mohou dopustit i tehdy, když smíchají několik skupin, které se ve skutečnosti 
vzhledem k danému fenoménu liší, do jedné skupiny v experimentu. Pokud by tedy 
byli např. Číňané a Japonci smícháni do jedné experimentální skupiny „východních 
Asiatů“ ve vztahu k fenoménu, který se u Číňanů a Japonců liší,4 a japonská část 
zkoumaných osob by průměr proměnné měřené určitým nástrojem vychýlila tak, že 
by byl zjištěn signifikantní rozdíl vůči porovnávané skupině, pak by výsledek zjištěný 
pro „východní Asiaty“ sice byl signifikantní, ale nedával by smysl. To si ovšem 
výzkumník provádějící slepě algoritmus experimentální metody nemusí uvědomit. 
 
Konstrukt mající různou strukturu v různých skupinách 
 

U experimentu je vždy nutno sledovat nějakou závislou proměnnou, resp. fe-
nomén, jehož výskyt má být závislý na experimentální manipulaci. U interkulturních 
experimentálních výzkumů se může stát, že daný fenomén je v porovnávaných kultu-
rách různý, a proto jej nelze měřit/sledovat stejným nástrojem. Pokud tedy např. bu-
deme měřit nějaký fenomén dotazníkem, jehož položky dávají smysl jen v jedné ze 
skupin/kultur (a v druhé tedy nejsou validní), nebude naměřený výsledek smyslu-
plný. 
 
Yum a Hara5 zjistili, že větší otevřenost v online vztahu souvisí s větší důvěrou k part-
nerovi v tomto vztahu u Američanů a Japonců. U Korejců ovšem větší otevřenost  
v online vztahu souvisí s menší důvěrou k partnerovi. Uvažme, že bychom prováděli 
experiment, při němž bychom jako závislou proměnnou sledovali důvěru k partne-
rovi. Použili bychom dotazník sestavený v Americe nebo v Japonsku, který by obsa-
hoval položku „jak moc jste byl vůči partnerovi otevřený“. Tato položka by z hlediska 
prostředí, kde byla vytvořena, měla měřit důvěru k partnerovi. Pokud by ovšem jed-
nou z experimentálních skupin byla skupina Korejců, tato položka by ve skutečnosti 
měřila opak. Výsledné měření by pak nebylo validní, resp. nedávalo by smysl, přičemž 
experimentátor, který by předpisově provedl všechny úkony experimentální metody, 
by o tom vůbec nemusel vědět. 
 

Různě silně se projevující konstrukt v různých skupinách 
 

Dalším problémem při interkulturním experimentálním výzkumu může být, že 
dotazník sice v obou kulturách měří stejný konstrukt, ale není dostatečně citlivý, aby 
mezi těmito kulturami rozlišil, protože byl vytvořen v kultuře, v níž neexistují feno-
mény v aktuálně měřených kulturách, svázané s měřeným konstruktem a tyto kultury 
rozlišující. Dotazník tak není dostatečně citlivý, aby rozdíl mezi danými kulturami 
zjistil.  

 

 
4 Například tendence odkládat rozhodnutí, která je typická pro Japonce. Viz J. F. Yates, L. J. Ji, T. Oka, J.-W. Lee, 
H. Shinotsuka, W. R. Sieck, Indecisiveness and Culture: Incidence, Values, and Thoroughness, in: Journal of Cross-
Cultural Psychology, 41 (3), 2010, s. 428-444. 
5 Y.-O. Yum, K. Hara, Computer-Mediated Relationship Development: A Cross-Cultural Comparison, in: Journal of 
Computer-Mediated Communication, 11 (1), 2006, s. 133-152.  
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Příkladem takového dotazníku může být např. škála Social Dominance Orientation6, 
která měří tzv. orientaci na sociální dominanci. Orientace na sociální dominanci je ten-
dence lidí myslet si, že skupina, k níž patří, dominuje jiným skupinám. Lidé s vyšší 
orientací na sociální dominanci podporují zesilování hierarchického uspořádání spo-
lečnosti, kdežto lidé s nižší orientací na sociální dominanci podporují zeslabování hie-
rarchizace. Korejská společnost je hierarchičtější než tchajwanská, což se projevuje na-
příklad tendencí Korejců přiřazovat různým lidem či věcem hierarchická označení 
nebo čísla („vidíte 175. nejvýznamnější památku v tomto regionu“) nebo větší tendencí 
se izolovat od lidí, kteří by mohli ohrožovat status daného člověka. Pokud bychom 
prováděli experiment, při němž bychom porovnávali Tchajwance a Korejce, a jako 
jednu z proměnných měřili sociální dominanci, škála vyvinutá v USA by nám mohla 
ukázat, že obě skupiny jsou stejné. Dotazník totiž předkládá tvrzení typu „podřadné 
skupiny (lidí) mají zůstat na svém místě“, s nimiž má respondent vyjádřit svou míru 
souhlasu. Tato tvrzení ovšem nijak nerozlišují to, jak moc respondent odlišuje mezi 
různými „podřadnými“ skupinami. Podobný dotazník, použitý jakožto instrument 
pro měření hierarchizace, by tak mezi korejským a tchajwanským případem nedokázal 
rozlišit, i když tendence odlišovat různé skupiny lidí může být v korejském případě 
silnější.  
 

Dva způsoby jak řešit problém s experimenty u výzkumů porovnávajících kultury 
 

Toomela7 konstatuje, že současný psychologický výzkum obsahuje tři výzkum-
ná paradigmata: kvantitativní výzkum, který předpokládá, že psychologické fe-
nomény mohou být smysluplně převedeny do řeči čísel, tzv. moderní kvalitativní 
výzkum a smíšený (mix-methods) výzkum, který je kombinací těchto dvou přístupů. 
Převládající kvalitativní metodologie nazývá Toomela moderními, protože začaly být 
populární ve druhé polovině dvacátého století. Tyto metody mají podle Toomely 
společný filosofický základ v názoru, že neexistují žádné univerzálie (universals), které 
by různé existující věci měly jako společné. Neexistuje žádná jedna pravda, ale mnoho 
různých pravd z různých pohledů. Existující věci se navíc neustále mění. Má tedy 
smysl studovat jen konkrétní věci v konkrétním čase. Moderní kvalitativní metody 
tedy nestudují, co daný fenomén je, ale jaký je v různých místech a časech a jak jej lidé 
interpretují. 

 
Převládající metodologické přístupy tedy předpokládají, že studovaný fenomén lze 
buď formalizovat jako číslo (resp. je převeditelný na čísla), nebo že formalizace platná 
pro všechny jeho výskyty neexistuje. V druhém případě je pak poplatná danému ja-
zyku a prostředí, kterým a ve kterém je vyjádřena. Je tak vynechána možnost, která 
byla podle Toomely vlastní psychologům první poloviny dvacátého století, podle 
nichž studované fenomény formalizovat lze, ovšem předem nevíme jak (tj. nelze do-
předu říci, že formalizací je číslo). Výzkumník tak může hledat strukturu společnou 
všem výskytům dané věci či fenoménu. Toomela tvrdí, že psychologie by se měla vrá-

 
6 F. Pratto, J. Sidanius, L. M. Stallworth, B. F. Malle, Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting 
Social and Political Attitudes, in: Journal of Personality and Social Psychology, 67 (4), 1994, s. 41-763. 
7 A. Toomela, Travel into a fairy land: A critique of modern qualitative and mixed methods psychologies, in: Integrative 
Psychological and Behavioral Science, 45 (1), 2011, s. 21-47.  
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tit k tomuto přístupu a používat jako metodu (mimo jiné) kvalitativní experiment. Vý-
zkumník tedy např. může hledat, zda lze pro formalizaci daného fenoménu použít 
nečíselné matematizace.8 Jak kvalitativní experiment, tak využití nečíselné matema-
tiky ovšem v sociálně-psychologickém výzkumu porovnávajícím různé kultury chybí. 
 
Řešení problémů s mezikulturním porovnáváním v sociální psychologii nabízejí 
Wagner, Hansen a Kronberger,9 kteří se zabývají otázkou nesprávných úsudků,  
k nimž vede mezikulturní porovnávání pomocí kvantitativního i kvalitativního 
výzkumu, protože otázky dotazníků i text sloužící k porovnávání mají v různých 
kulturách různý význam. Proto ani překlad všech textů z různých jazyků do jednoho 
(například angličtiny) nevede k dobrému výsledku, protože se tím ztratí význam 
daných textů, který měly lokálně. Wagner et al. proto navrhují provést analýzu dat 
lokálně, touto analýzou získat klíčové kategorie pro fungování daného fenoménu  
v jednotlivých kulturách, a teprve tyto kategorie přeložit do cílového jazyka. Ani tato 
strategie ovšem nemusí fungovat, protože překladem do cílového jazyka ještě 
nezískáme informaci o tom, jak se navzájem liší významy jedné kategorie v různém 
kulturním prostředí a jaké odlišnosti ovlivňovaly vytváření těchto kategorií. 
 
Při porovnávání výsledků různých experimentálních skupin v různých kulturách 
může při použití (moderních) kvalitativních metod nastat stejný problém jako při po-
užití metod kvantitativních. Zatímco kvantitativní výzkum transformoval výsledek do 
čísel, která nemusí dávat sama o sobě smysl, kvalitativní výzkum jej transformuje do 
slov označujících kategorie, které rovněž vytrženy z kontextu nemusí dávat smysl. 
Vezměme si například, že provedeme kvalitativní výzkum se vzorkem čínských a ko-
rejských mužů, budeme se zkoumaných osob ptát, jakým způsobem se chovají v ně-
jaké situaci a budeme se snažit popsat jejich výpovědi o tomto chování určitým slo-
vem. U čínského vzorku nám tak může vyjít slovo „pokora“, které ale nezískáme z po-
pisu vlastního chování, který nám poskytnou zkoumané osoby ze vzorku korejského. 
Pokud se podíváme na chování osob v situacích, které popisovaly, bude nám třeba 
způsob chování připadat opačný. Číňané popisovali svoje chování jako pokorné, za-
tímco Korejci nikoliv, ale rozdíl mezi obojím popisem nemusel být způsoben jejich 
chováním, nýbrž tím, že pro korejské muže mohlo být méně přijatelné vyjádřit vlastní 
slabost před neznámým člověkem (tazatelem), takže při popisu svého chování neří-
kali, že by něco nevěděli, nebo si něčím nebyli jisti.  
 
  

 
8 Viz rovněž V. Linkov, Tokenism in psychology: Standing on the shoulders of small boys, in: Integrative Psychological 
and Behavioral Science, 48 (2), 2014, s. 143-160.   
9 W. Wagner, K. Hansen, N. Kronberger, Quantitative and qualitative research across cultures and languages: Cultural 
metrics and their application, in: Integrative Psychological and Behavioral Science, 48 (4), 2014, s. 418-434.  
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Z problémů uvedených v tomto textu se můžeme dostat dvěma možnými způsoby: 
 

1) Výzkumníci provádějící porovnávání kvantitativních či kvalitativních dat by 
měli mít zkušenost s porovnávanými kulturami, aby si například mohli 
uvědomit, že něco, co je prezentováno jako kategorie typická pro jednu 
kulturu, může být ve sku-tečnosti typičtější pro jinou kulturu, kde ale není 
přijatelné dávat to najevo vůči výzkumníkovi.  

 
2) Je možné hledat alternativy ke kvantitativnímu a (modernímu) kvalitativnímu 

výzkumu.  

Kvantitativní výzkum používá jako objekt popisující stav pozorovaného fenoménu re-
álné číslo, kvalitativní výzkum popisuje fenomén pomocí jazyka. Místo jazyka a čísel 
může být jako objekt pro porovnávání použito něco jiného. Pokud je nějaký fenomén 
společný všem kulturám, je možné, že existuje nějaký nečíselný a nejazykový objekt, 
který může být použit jako reprezentace tohoto fenoménu pro mezikulturní porovná-
vání s větším úspěchem než jeho reprezentace pomocí čísel nebo jazyka. Například u 
mezikulturního porovnávání vztahování své identity k sobě samotnému (individua-
lismu) nebo k entitě obsahující větší množství lidí (kolektivismu) se ukázalo být pro-
blémem, že v každé kultuře, kde lidé o sobě uvažují v kontextu většího společenství, 
jde o jiné společenství. Někde je důležitější rodina, jinde přátelé a zase jinde celá spo-
lečnost. Ve výzkumu, který se zabýval škálami používanými k porovnávání kolekti-
vistických kultur s kulturami individualistickými, se ukázalo, že tyto škály se ptají na 
jiné širší skupiny např. v Hong Kongu nebo Japonsku.10 Čtenář tak může dojít k zá-
věru, že koncept kolektivismu jako opaku individualismu je ne-smyslný. Nicméně, je 
také možno si uvědomit, že matematický objekt, kterým je v různých výzkumech re-
prezentován kolektivismus, je reálné číslo. V množině reálných čísel vyplývá ze sku-
tečnosti, že A je větší než C a B je větší než C, také skutečnost, že A je větší než B nebo 
B je větší než A, protože každé dva prvky množiny reálných čísel lze porovnat. U „ko-
lektivistických“ kultur, kde každá se od „individualistické“ kultury liší jiným způso-
bem, je ale v takovém případě problémem, že jde o různé a na stejné škále neporovna-
telné fenomény. Považovat za důležitý svůj vztah k rodině nebo vztah ke společnosti 
může být chápáno jako více kolektivistické než považovat za důležitého sebe sama. 
Zda je ovšem „kolektivističtější“ člověk, pro kterého je důležitější rodinný klan nebo 
pro kterého je důležitější společnost, je už otázkou. Proto zde může být výhodné ne-
použít jako matematický objekt reprezentující kolektivismus-reálné číslo, ale prvek 
množiny tvořící polosvaz spolu s operací porovnávání. Tj. prvek množiny s operací 
„menší než nebo rovno“, kde ke každým dvěma prvkům lze najít prvek menší než oba 
tyto prvky, případně roven jednomu z nich, ale již neexistuje operace „větší než“, která 
by umožnila obdobně najít prvek větší než oba vybrané prvky nebo roven jednomu 
z nich. Pokud by byl kolektivismus reprezentován takovou množinou, tvrzení, že „ko-
lektivistická“ kultura A je kolektivističtější než „individualistická“ kultura C, „kolek-
tivistická“ kultura B je kolektivističtější než C, a přitom nelze vyslovit úsudek o větší 

 
10 D. Oyserman, M. H. Coon, M. Kemmelmeier, Rethinking Individualism and Collectivism: Evaluation of Theoretical 
Assumptions and Meta-Analyses, in: Psychological Bulletin, 128 (1), 2002, s. 3-72. 
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kolektivističnosti kultury A než kultury B, protože v obou jde o různé fenomény, tedy 
takové tvrzení by bylo v pořádku. Zatímco při reprezentaci konceptu reálným číslem 
musí z možnosti provést porovnání menší než mezi dvěma prvky a třetím prvkem 
vyplývat i možnost provést toto porovnání mezi těmito prvky navzájem, u reprezen-
tace polosvazově uspořádanou množinou toto neplatí. Je tedy možno mít koncept in-
dividualismu jako minimum takové množiny a proti němu stavět různé koncepty 
označené jako kolektivismus a jejich různost a vzájemná neporovnatelnost zde není 
problémem.  Pro nalezení vhodné struktury pro reprezentaci daného kulturního feno-
ménu může být opět vhodné dobře znát dotčené kultury. 
 
Zkušenost s dotčenými kulturami a porozumění tomu, jak fungují, je tedy nezastupi-
telná při minimalizaci chyb v interkulturním experimentálním výzkumu v sociální 
psychologii. Metodou, jak tuto zkušenost přetavit v kvalitnější výzkum, je výzkumní-
kova introspekce, kdy přemýšlí na tím, jestli terminologie a výzkumné techniky pou-
žité v zamýšleném výzkumu odpovídají jeho vnímání kultur, které bude zkoumat.11 
Výzkumník by proto neměl využívat svou schopnost mechanicky provést postup ex-
perimentálního výzkumu, dokud nemá dostatečnou zkušenost a porozumění těchto 
kultur.  
 

Závěr 
 

Pro experimentální tradici v psychologii je přijatelné, pokud je psycholog oddě-
len od problému, který zkoumá, a nezabývá se způsobem, jakým byly použité pojmy 
nadefinovány a jak daný problém vznikl. Psycholog vymyslí a provede „objek-
tivní“ experiment a domnívá se, že tak zjistil „objektivní“ pravdu. Díky tomu si často 
neuvědomuje, že to, co zjistil, je ovlivněno jeho vlastním vztahem ke sledovanému 
problému a jeho vlastní zkušeností.12 Absence reflexivních úvah u mnoha psychologů 
provádějících experimenty plyne z toho, že experiment je metodou vyvinutou pro pří-
rodní vědy, které se od sociálních věd liší tím, že reflexivitu ohledně používaných 
pojmů a metod ignorují – leží na opačných stranách spektra věd vzhledem k jejich 
vztahu analyzovat vestavěné předpoklady dané vědy a vědy obecně: 
 

„Na jedné straně spektra jsou lidé dekonstruující kulturní teorie, jejichž 
úkolem je vytvořit reflexivní kritiku a ukázat, že porozumění zprostředko-
vané libovolným tvrzením jejich disciplíny není nikdy zcela uzavřené  
a kompletní. Na druhé straně spektra jsou přírodovědci, kteří vědí, že ká-
men je kámen a gen je gen, a jejich úkolem je uzavřít porozumění přiroze-
nosti těchto věcí a ne analyzovat historické a kulturní souvislosti, v nichž 
pojmenování těchto věcí vzniklo.“13 

 

 
11 Linkov, V., Psychology is not primarily empirical science: A comparison of cultures in the lexical hypothesis tradition as a 
failure of introspection, in: Integrative Psychological and Behavioral Science, 51 (2), 2017, s. 285–302. 
12 J. G. Morawski, Reflexivity and the psychologist, in: History of the Human Sciences, 18 (4), 2005, s. 77-105.  
13 R. Smith, Does reflexivity separate the human sciences from the natural sciences?, in: History of the Human Sciences, 18 
(4), 2005, s. 12. 
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Výzkumníci používající experimentální metodu v sociální psychologii (a dalších soci-
álních vědách) by si vždy měli uvědomovat, že definice použitých skupin14  
a měřených konstruktů nejsou univerzální platné a závisí na výzkumnících, kteří je 
definovali. Na rozdíl od experimentů v přírodních vědách by tak neměli lpět na kon-
krétních nadefinovaných pojmech a měli by je být připraveni změnit. Věda zkoumající 
fenomény, které se často mění, by neměla lpět na stálých definicích pojmů15 a měla by 
tyto pojmy měnit tak, jak to odpovídá aktuálním znalostem. Specificky, experimen-
tální výzkum v sociální psychologii by se neměl bát nadefinovat nové pojmy a nové 
metody tyto pojmy měřící pro každou dvojici porovnávaných kultur tak, aby tyto po-
jmy odpovídaly výzkumníkově porozumění těmto dvěma kulturám. Snaha o použí-
vání stabilních pojmů pro všechny kultury (např. kvůli možnosti napojení na kon-
strukty používané v anglosaských zemích) vede k nižší kvalitě výzkumu, jehož účelem 
je porozumění fenoménům, které v různých kulturních prostředích nelze uspokojivě 
popsat jednou sadou pojmů. 
 

  

 
14 Viz A. Gillespie, C. S. Howarth, F. Cornish, Four problems for researchers using social categories,  
in: Culture & Psychology, roč. 18 (3), 2012, s. 391-402. 
15 Viz J. R.Brown, What is a Definition?, in: Foundations of Science, 3 (1), 1998, s. 111-132. 
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Shrnutí 
 

Experimentální metoda použitá pro výzkum mezikulturních rozdílů v sociální psy-
chologii může vést ke dvěma problémům. Za prvé, skupiny porovnávané v experi-
mentu mohou být špatně nadefinované. Výzkumník může použít určitou kulturní 
skupinu jako reprezentanta větší kulturní skupiny, pro niž ovšem jako pro celek zjiš-
těné charakteristiky menší skupiny neplatí. Dále může do skupiny zařadit příslušníky 
různých kultur, přičemž zkoumaný fenomén se vyskytuje jen v jedné z nich. Za druhé, 
konstrukt měřený použitým nástrojem nemusí existovat v obou porovnávaných kul-
turách. Dále použitý nástroj nemusí umět rozlišit daný konstrukt mezi porovnáva-
nými kulturami, protože byl vytvořen pro měření tohoto konstruktu na jiné kultuře, 
než které jsou porovnávány. Výzkumník může s těmito problémy bojovat dvěma způ-
soby: Buďto se může snažit najít obecnou formalizaci daného fenoménu nezávislou na 
kultuře, nebo musí mít s oběma porovnávanými kulturami dostatečnou zkušenost, 
aby byl popsané problémy schopen identifikovat. 
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