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1. Vyjdeme-li z klasického pojetí fenoménu jako výjimeèného, vynikajícího, neobyèejného jevu a ponecháme stranou jeho pøípadnou interpretaci z èistì filozofického hlediska jako jevu postihovaného naimi smysly, èi pøedmìtu
1)
smyslového názoru na rozdíl od jeho podstaty , mohli bychom se ve spojení termínu fenomén s humanizací univerzity nechat unést hledáním mimoøádných paradigmat i dimenzí pro téma, které se stalo urèující orientací pro nai konferenci.
Èeská spoleènost a celá oblast kolství i vzdìlávání má (bohuel, zejména z nedávné minulosti) nemalou zkuenost s rùznými hromadnì organizovanými a kampaòovitými pøístupy k øadì aktuálních výjimeèných zámìrù i potøeb. Populistické
a nezøídka znaènì simplifikované politicko-ideologické iniciativy (pøípadnì také
i manévry, zastírající negativní výsledky naí konfrontace s vyspìlým okolním svìtem) vyvolávaly sice jejich skuteènou i fiktivní spoleèenskou potøebu i objednávku, nicménì jejich konkrétní realizace nezøídka konèila jen u povrchního
a formálního verbalismu a frází. Vzpomeòme napøíklad velkolepé kampanì za
spojení teorie s praxí ve výchovì a vzdìlávání, které byly leitmotivem naí tzv. jednotné koly, nebo známé hnutí za elektronizaci kol, je pøed patnácti lety mìlo zastírat kulhající technickou podporu naeho tehdejího vzdìlávacího procesu.
1.1. Souèasná spoleènost (nejen èeská, ale bezpochyby i svìtová) se nachází
v lomovém období kvalitativních pøemìn a posunù. Nemám samozøejmì na
mysli pouze zmìny ve sféøe politického ivota vyvolané rozpadem tzv. svìta socialismu a smutnou bilanci revoluèních pøemìn, kterou konèící XX. století pøineslo; na nich koneckoncù i ná èeský národ výraznì participoval. Svùj podíl na
onom historickém lomu a utváøení jakéhosi pomyslného vu má bezpochyby
i svébytná atmosféra fin de siécle, zmítající se v postmoderním roue mezi bilanèními retrospektivami a skeptickými vizemi futurologù, kterou mnohdy právem srovnáváme s dialogem dekadenèní rezignace a modernistického vzletu ve
spoleènosti pøed sto lety.

1. Srv. napø.: Malá èeskoslovenská encyklopedie. Díl II. Praha, Academia 1985, s. 411. Nebo: KLIME,
L.: Slovník cizích slov. Praha, SPN 1981, s. 169.
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K negativním resumujícím zjitìním vak patøí i uvìdomování si irích vývojových tendencí, které zahrnují celé období tzv. racionalismu v moderní lidské historii posledních tøí století. Ve svých dùsledcích to byly právì ony, je dovedly lidstvo
k pocitùm nabubøelé vevìdoucnosti, vemocnosti a pýchy a stimulovaly peripe2)
tická úskalí lidského vývoje v naem konèícím XX. století. Potøeba humanizace,
dotýkající se vech oblastí naeho ivota i konání, se tak stává jednou z aktuálních
cest hledání odpovìdí i východisek ze situace, v ní se právì nacházíme.
2. Bylo by samozøejmì moné uvaovat o sémantických rovinách samotného termínu humanizace. Vlastní proces zlidování a zlidtìní, který s ním tradiènì spojujeme, mùe toti získávat relativnì odliné atributy v závislosti na aspektech,
s nimi budeme k podstatì lidskosti, postavení èlovìka v lidské spoleènosti, v pøírodì, ale i v celém globálním svìtì pøistupovat. Ne nadarmo soudobá nutnost upoutìt stále naléhavìji od pøekonaných antropocentrických hledisek naeho mylení
i konání (podporovaná mj. katastrofickou bilancí forem a zpùsobù ivota i pùsobení
èlovìka na této modré planetì) varuje pøed pøeceòováním schopností èlovìka.3)
Humanizaci tedy musíme chápat v mnohem irích dimenzích, které èlovìka nejene nevydìlují jako pána tvorstva a pastýøe bytí, ale naopak nazírají jej jako souèást
veho ivého, co nás obklopuje, jako doèasný prvek tohoto bytí.4) Stále èastìji se
objevující pokusy vímat si napøíklad vedle aktuálních ekologických problémù lidské
civilizace i tzv. ekologie due, která by právì zmínìné aspekty vnímala i respektovala, jsou koneckoncù výmluvným dùkazem toho, e lidstvo konce XX. století si
i tyto naznaèené peripetie své existence zaèíná uvìdomovat.
3. Prostorovì i èasovì omezené sdìlení mi nedovoluje uvaovat podrobnìji
o dané problematice ani v obecné rovinì ani v parciálním pohledu, jím spojení
humanizace s univerzitním, tzn. s vysokokolsky vzdìlávajícím svìtem, bezesporu je. Mùj struèný pøíspìvek navíc vychází pøedevím ze zkueností tzv. mení
univerzity, která má v èeské tradici ponìkud jiné postavení i spoleèenské hodnocení ne napøíklad v sousedních západoevropských zemích, zejména vzhledem
k tomu, e zapoèatý proces transformace èeského vysokého kolství po roce 1989
i pøes mnoství pozitivních zmìn stále jetì není mono povaovat za zcela ukonèený. Navazuji èásteènì na paletu problémù, jich jsem se u v této souvislosti nìkolikrát dotkl.5)
3.1. Pro ivot kadé univerzity èi vysoké koly vùbec je mono vyzvednout nìkolik základních témìø axiomù, jejich respektování se bezpochyby stává výchozím pøedpokladem jakýchkoliv humanizaèních tendencí a snah.

2. Je mimochodem veobecnì známo, e analogicky dobu racionalismu interpretuje a hodnotí i Václav Havel. Srv. napø.: PALOU, R.: Filosofování Václava Havla. Literární noviny 1996, è. 40, s. 4.
3. Srv.: MAJS, J.: Ohroená kultura. Universitas (Revue Masarykovy univerzity v Brnì), 1998, è. 1, s. 8.
4. Viz tamté, s. 3.
5. Viz napø.: RICHTEREK, O.: K úloze univerzit v soudobé spoleènosti (The Role of Universities in contemporary Society). In: Univerzity na prahu nového tisíciletí. Sborník mezinárodní konference.
Brno, MU 1995, s. 337 - 340. Nebo mùj podíl na diskusi v kolektivní publikaci: GROSS, H.,
KUROPKA J.: Europas kleine Hochschulen. Struktur, Funktion und Chancen im europäischen Vergleich. Vechtaer Universitätsschriften, Münster, LIT Verlag 1997, S. 183-185, 189-190, 194, 215. Viz
rovnì: RICHTEREK, O.: K úloze koly a vzdìlávání na cestì k demokratické spoleènosti. In: Demokratyzacja zycia szko³y - doswiadczenia i przycz³oæ. Wa³brzych, Kolegium Nauczycielskie 1998.
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Domnívám se, e jde v prvé øadì o onen návrat k univerzální vestrannosti,
který v návaznosti na pøedstavy J. A. Komenského v souvislosti s obnovou bazálních pøedstav o ivotì i poslání univerzity pøed nìkolika lety vyzvedl R. Palou.6)
Mám na mysli monosti i povinnosti svobodného bádání, zaloeného na vìdecké
pravdì, toleranci a úctì k jinému názoru, bádání, které vychází z pøirozených potøeb a zájmù a pøirozenì postihuje vechny proporcionální dimenze lidské existence, stejnì jako existence svìta, který nás obklopuje. Opakovanì zdùrazòuji,
bádání zaloené na pravdì a otevøenosti pohledu. Jedinì ve vytváøení podmínek
vzniku, rozvoje, v teoretickém poznávání i praktické aplikaci a v respektování takto
chápaného univerza mùe být univerzita hodna nejen svého pojmenování èi
oznaèení, ale i svého humánního poslání.
3.2. Neménì dùleitým prvkem humanizace celé lidské spoleènosti a tudí i oblasti vzdìlávání a bádání, kam nepochybnì univerzitu øadíme, se musí stát poko7)
ra a pochybnost, které byly od nepamìti neoddìlitelnými atributy pravého vìdeckého zkoumání i poznávání a které de facto z pravdy a otevøenosti bezprostøednì vycházejí.
Je samozøejmé, e pro celé generace oslavovaného racionalismu a pøesvìdèené víry v sílu lidského rozumu, k nim se zatím témìø vichni øadíme, mùe být pokora a pochybnost elementem nedokonalosti a slabosti. Zejména celá oblast tzv.
exaktních vìd, které jsou zaloeny na pøesných matematických metodách a pøesnì ovìøených faktech i zjitìních, mùe na první pohled namítnout, e pochybnost
nepatøí do sféry zmìøeného a pøesnì definovaného poznání. A pøece jsou to mj.
právì i exaktní vìdci, kteøí nezøídka jen díky pokornému pochybování posunuli nejen svùj obor, ale i celé lidské poznání významnì dopøedu. Analogické úvahy vak
mùe vyvolat i souèasný boom ekonomické a tzv. managerské úspìnosti, který,
bohuel, sporadicky inklinuje jen k nabubøelé populistické a podvodné reklamì
a cílevìdomì ze svých úvah i vnìjích projevù eliminuje jakýkoliv symptom pokory a pochybnosti.
Potøeba uvìdomìlé pokory a pochybnosti je nezbytnou souèástí kadého vzdìlávání, protoe mj. akcentuje omezené monosti i výsledky naeho poznávání, vytváøí uvìdomìlé pochopení nekoneèné mnohotvárnosti i trvalé tajemnosti
lidského ivota i svìta pøírody, celého makrokosmu, v nìm je lidský jedinec pøítomen jako nepatrná souèást. Pokora a pochybnost mùe být pozitivním stimulem
dalího vzdìlávání, bez nìho není ádný absolvent univerzity hoden získaného
vysokokolského diplomu.
3.3. Nepochybnì dùleitou souèástí ivota a práce univerzitního prostøedí, která
mùe stimulovat jeho humánní kvality, je výchova vech èlenù akademické obce

6. Srv.: PALOU, R.: Univerzita jakoto vysoká kola. In: Obnova ideje univerzity. Praha, UK 1993, s.
182-184.
7. Pøi ví úctì k èlovìku a lidské velikosti je na èase kázat pokoru, jsou vysoce aktuální slova, která
dnes nejsou zvlátností. Srv.: MAJS, J.: Ohroená kultura..., op. cit., s. 3. (Polotuèný text O. R.)
8. Pokud alespoò parciálnì zobecním zkuenosti naeho relativnì mladého a nevelkého univerzitního
pracovitì (mám na mysli Vysokou kolu pedagogickou v Hradci Králové), mohu odpovìdnì resumovat, e u je patrný pøíznivý vývojový trend, v nìm si stále vìtí poèet mladých lidí zaèíná uvìdomovat, e nikoli jen pouhý atest (tudí vysvìdèení èi diplom), ale pøedevím to, co tento atest,
onen vytouený dokument, reprezentuje - tj. hluboká vzdìlanost a schopnost dále se vzdìlávat jsou nejlepí plody jejich studia a kolního snaení.

Series C - Faculty of Humanities (2000)

283

(tzn. nejen studentù, ale i samotných pedagogù) k vytváøení a rozvoji odpovìdnosti kadého lidského jedince za sebe samotného i za celý svìt, který nás
obklopuje, v nìm a díky nìmu existujeme a ijeme. Tøebae spolu s rehabilitací
spoleèenské úlohy rodiny a rodinné výchovy, ji jsme v uplynulém desetiletí výraznì nejen podcenili, ale i oslabili, nepøisuzujeme u vekerou úlohu pøi výchovì jen
samotné kole, mùe to být a mìla by to být pøedevím kola (samozøejmì i vysoká), která ve svém pojetí vzdìlávání ponechává studentùm, uèitelùm i badatelùm nemalý prostor pro vysokou spoluodpovìdnost za utváøení vlastní
osobnosti, jejího odborného a lidského profilu. kola by tak mìla pøispívat k posílení uvedených osobnostních a profesních rysù opìt nejen u èlenù své akademické obce, ale i ve spoleèenském prostoru svého pùsobení.
irokospektrální motiv odpovìdnosti samozøejmì nepøedstavuje humanizaèní
prvek, který bychom mìli pøipisovat pouze transformujícím se (pøípadnì novì vznikajícím) mením vysokým kolám mimo hlavní vzdìlanostní centra. Jde o apel
smìøující ke kolství veobecnì. Velice pomalu, ale u pøesto zcela zøetelnì se
zaèíná mìnit døívìjí chápání studia a vzdìlávání jako pouhého prostøedku k získání diplomu, tzn. k získání pouhého formálního pøedpokladu pro sehnání místa èi
funkèního zaøazení na spoleèensko-politickém ebøíèku.8)
3.4. Nemìli bychom vak dovolit, aby se humanizaèní snahy na akademické
pùdì stávaly samoúèelnou formální frází, která ve svém simplifikovaném pojetí
a obsahu nedosahuje nic jiného ne vytváøení antitetických postojù èi dokonce
hranic (nikoliv vak na základì pøirozeného rozdílu v pøedmìtu i zpùsobu bádání,
ale na základì jakési kvaziideologie) mezi tzv. tradièními humanitními obory
a pøírodními pøípadnì technickými vìdami. (Mimochodem, vimnìme si, jak i souèasný výraznì konjunkturálnì podporovaný akcent na humanizaci bývalé technokraticky deformované spoleènosti vyvolává neadekvátní nezájem o oblasti i obory
lidské èinnosti, které jsou populisticky pokládány za nehumanitní. Mám na mysli
napø. fyziku a tradièní èeské strojírenství èi techniku vùbec. Výsledkem pak vedle
negativních dopadù na kvalitu i vývoj spoleènosti dokonce mùe být i pochopitelný obranáøský postoj pøedstavitelù dané oblasti lidské èinnosti).9)
Ve skuteènosti vak opravdová vìda a vzdìlávání, vycházející z univerzální vestrannosti, svobody bádání, pravdy, pokory a pochybnosti, nemùe být nehumánní. Jen kampaòovitá povrchnost, netolerance, onen nezodpovìdný génius
prùmìrnosti, jen se stal nepsaným normativem celé uplynulé epochy naeho vývoje, jednotlivá lidská snaení (stejnì jako lidi samotné) rozdìlil. Kromì toho
vechny obory lidské èinnosti i bádání o ní jsou s èlovìkem, jeho podstatou a perspektivní existencí neoddìlitelnì spojeny a nezøídka v sobì integrují celé spektrum
spoleèenských, pøírodovìdných i technických vìd; jejich spojitost s humanitní pod

8. Pokud alespoò parciálnì zobecním zkuenosti naeho relativnì mladého a nevelkého univerzitního
pracovitì (mám na mysli Vysokou kolu pedagogickou v Hradci Králové), mohu odpovìdnì resumovat, e u je patrný pøíznivý vývojový trend, v nìm si stále vìtí poèet mladých lidí zaèíná uvìdomovat, e nikoli jen pouhý atest (tudí vysvìdèení èi diplom), ale pøedevím to, co tento atest, onen
vytouený dokument, reprezentuje - tj. hluboká vzdìlanost a schopnost dále se vzdìlávat - jsou
nejlepí plody jejich studia a kolního snaení.
9. Srv. apely, které zaznìly na mezinárodní konferenci Modernizace vysokokolské výuky technických
pøedmìtù. Hradec Králové, VP, 25. 3. 1998. Viz: Zájem by se mìl zamìøit na techniku. Východoèeský veèerník 1998, è. 13, s. 3.
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statou i orientací je naprosto zøejmá a dokazuje, e humanizaci spoleènosti, výchovy a vzdìlávání není mono hledat v umìle vytváøené opozici jednotlivých
10)
vìdních oborù.
3.5. Existuje nejménì jetì jedna oblast, na ni humanizace univerzitního ivota
ve vzdìlávací, badatelské i strukturálnì funkèní úloze univerzity bezprosøednì navazuje. Jakkoliv znovu nabyté akademické svobody vytvoøily podmínky pro rozvoj
autonomie vysokých kol, nemohou a také nejsou tyto vzdìlávací instituce neprodynì uzavøenou enklávou. Idea obnovené univerzity naplnìné humanitním duchem pøináí toti do kontextu demokratického vývoje celé spoleènosti
(a pøedevím pak nepochybnì do spoleèenského kontextu pùsobení jednotlivých
vysokých kol) jejich pouhou samotnou existencí - jako otevøené, svobodné
a demokratické vzdìlávací instituce - øadu pozitivních jevù.
Svoje tvrzení mohu opøít o nìkteré poznatky, je jsem si v posledních letech pøinesl ze styku se západoevropským kolstvím (pøedevím nìmeckým a holandským), poznatky, které tam vycházejí u z fungujících a praxí potvrzených
dlouholetých sociologických prùzkumù a spoleèenských analýz.11) Samozøejmì e
i u nás se o podobných aspektech hodnocení vzdìlanosti rovnì hovoøí. Nicménì
tøebae èeské vysoké koly proly v prùbìhu posledních osmi let výraznými transformaèními posuny, zùstaly nìkteré zámìry, jak jsem u výe naznaèil, jetì spíe
jen v obecné proklamativní rovinì, protoe k jejich praktické aplikaci nám schází
pøedevím adekvátní ekonomický potenciál, ale pøiznejme si, èásteènì i urèitá morální odvaha. Zejména celospoleèensky zùstává úloha vzdìlanosti, vìdeckého bádání i etického a humánního pùsobení èi významu univerzity ponìkud
nedocenìna a to nejen ve sféøe ekonomické (tím nemyslím samozøejmì jen platy
uèitelù), ale i v pojetí prestie univerzit vùbec, tøebae mezi obìma sférami argumentace existuje víc ne pøímá souvislost.
3.5.1. V prvé øadì je nutno zdùraznit výrazný a nezastupitelný adekvátní vliv univerzity na kulturní identitu jejího sídelního mìsta a jeho okolí. Existence vysoké
koly toti pøedstavuje mj. i celý systém otevøeného bádání s mobilitou profesorù,
docentù i studentù, který garantuje nejen odbornou konfrontaci pøísluného akademického pracovitì s univerzitním svìtem doma i v zahranièí, ale i samotnou
konfrontaci lidskou, spoleèenskou a kulturní. Tento naznaèený systém pomáhá
spoluutváøet kulturní a humánní tváø celého regionu. Evropská zkuenost (pøipomeòme právì dosti velký výskyt øady meních univerzit a vysokých kol univerzitního typu v mnoha meních lokalitách u naich západních sousedù) hovoøí
v této souvislosti dokonce o pozitivním vlivu na posílení kvality obyvatelstva regionu, v nìm vysoká kola pùsobí, vèetnì pozitivních vlivù na boj proti zloèinnosti èi na øeení problémù nezamìstnanosti, rekvalifikace obèanù, na mobilní
pøizpùsobování se ke zmìnìným spoleèenským i ekonomickým podmínkám
apod.

10. Porovnejme napøíklad oblast medicíny, která mùe slouit jako velmi názorný pøíklad podobného
tvrzení.
11. Srv. napø.: TROTHA von, K.: Europa als Idee - Anforderungen an die Lehrerbildung im Zeichen einer entstehenden europäischen Identität. In: GROSS, H., KUROPKA J.: Europas kleine Hochschulen. Struktur, Funktion und Chancen im europäischen Vergelich..., op. cit, S. 143, 145.
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3.5.2. Univerzita svým vzdìlávacím posláním, ale i svým zamìøením na vìdecké
zkoumání a svým právem i povinností vestrannì bádat, hlásat pravdu, vzájemnou
úctu k lidem a vemu ivému a vychovávat èleny své akademické obce k odpovìdnosti, nejene pøedpokládá nemalou úroveò lidských, obèanských kvalit a ctností,
spojených s profesními dovednostmi pøímo ve svém støedu, ale je schopna tyto
vlastnosti pøedávat i svému okolí. O tom, e absence obèanských a mravních kvalit
ve spojení s profesní dovedností patøí k bolestem posttotalitních spoleèností na jejich cestì k moderní demokratické Evropì, stejnì jako k bolestem dneního rozporuplného svìta vùbec, není tøeba pochybovat.
4. Ve svém krátkém zamylení nad fenomenálním postavením èi úlohou humanizace univerzity jsem chtìl prioritnì vyjádøit pøesvìdèení, e i právem aktuální pojetí její výjimeènosti nesmí zùstat u povrchního verbalismu èi formálního hledání
a výètu pøíkladù èetné variability èi pøípadné aplikace a realizace naich humanizaèních snah a zámìrù. Skuteèná humanizace je záleitost systémovì hloubková a pokud se nám nepodaøí pøiøadit její základní distinktivní atributy (vèetnì tìch,
které jsem si dovolil pøipomenout) k naemu kadodennímu mylení a konání, mohou se nae podobné iniciativy stát jen izolovanými a nic neøeícími gesty. Není
nutno zdùrazòovat, e jde o proces dlouhodobý, týkající se existence i poslání univerzitního vzdìlávání v samotné jeho podstatì.
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