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ÚVODEM 

Nástup do studia na vysoké škole univerzitního typu je spojen s řadou 
nesnadností. Zatímco studenti denního studia se potýkají s nutností odbourat 
automatismy středoškolské výuky, studenti v kombinované formě mají studijní návyky 
už jen ve vzpomínkách, často zastřené zkušeností profesního života. Obě skupiny se 
ale při vstupu na akademickou půdu potýkají s týmiž problémy: jak co nejrychleji 
získat orientaci, jak se co nejrychleji naučit nejzákladnější pravidla existence na 
vysoké škole, jak zvládnout samostatnou přípravu na první zkoušky, jak napsat první 
seminární práce, jak se neutopit ve zdánlivě bezbřehých možnostech akademické 
svobody. 

Některé otázky mohou na první pohled znít nepatřičně. Ostatně, proč 
studentům vysvětlovat strukturu univerzity a fungování orgánů akademické 
samosprávy? Možná právě proto, že každý, kdo není sžitý se specifickým 
prostředím, kterým akademická půda bezesporu je, jen těžko a obtížně získává 
přehled. Často se základní pravidla učí až na základě špatné zkušenosti. 

Naše opora se samozřejmě nezaměřuje jen na záležitosti technického typu. 
Především nám jde o to, aby student získal rychlý přehled základních doporučení, 
týkajících se zejména psaní seminárních prací či tvorby referátů. Častou chybou, 
které se začínající studenti dopouštějí, je nevědomý plagiarismus. I jemu je 
věnována náležitá pozornost, stejně tak jako obtížím při sestavování poznámkového 
aparátu a zásadám správného sestavení bibliografických údajů při citování. 

Předkládaná opora je určena především studentům v bakalářském programu 
Základy humanitních studií. Název programu napovídá, že studentům je nabídnut 
celý vějíř společenskovědních disciplín a témat, která se mnohdy pohybují na pomezí 
mezi filosofií a přísnou vědou. Proto jsme se rozhodli učinit součástí výkladu i 
kapitolu o rozdílu mezi oběma přístupy a o důležitosti jejich vzájemného doplňování 
se právě v oblasti společenských věd. Konečně, na několika místech otevíráme i 
diskusi ohledně role učence (intelektuála) ve společnosti. Domníváme se, že tlak na 
kapitalizaci vědění a okamžitou upotřebitelnost nabytých znalostí činí z našeho světa 
prostředí, v němž je právě humanitní vzdělanec povolán ke kladení otázek po 
smysluplnosti hodnotového rámce, v němž se odehrává náš každodenní život. 
  

Věříme, že tato opora napomůže nejen zvládnutí obsahu kurzu, pro jehož potřeby 
byla vytvořena, ale že obecně přispěje ke snižování studijní neúspěšnosti, a tedy i 
k úspěšnému absolvování celého studijního programu. 

 

Mnoho zdaru! 
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RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY 

 
Čtenář po nastudování opory získá: 

1. Přehled o tom, co je univerzita. Jaký je rozdíl mezi univerzitou a vysokou 
školou. Jaké jsou orgány univerzity. Co jsou to akademické svobody. Jak 
probíhá akademický rok, jak se dostat k důležitým dokumentům a řádům. 
Jak se zorientovat v akademických hodnostech. Jaká je role studenta na 
univerzitě a jak se může zapojit do fakultních a univerzitních aktivit a co za 
svou aktivní spoluúčast může získat. 

2. Znalost klíčových událostí ve vývoji ideje univerzity a schopnost univerzitu 
chápat jako příklad ekleziomorfní struktury.  

3. Základní doporučení k tvorbě referátu a doprovodných nástrojů prezentace. 
4. Základní doporučení k rozpoznání a získávání odborné literatury. Typy zdrojů 

a práce s nimi. Základní oborová periodika. 
5. Přehled o tom, co je to heuristika a jak postupovat při přípravných pracích 

před samotným psaním seminární práce. 
6. Schopnost poznat plagiarismus a vyhnout se mu. Bude znát náležitosti 

správného citování a styly citování. 
7. Orientaci ve formálních požadavcích na psaní odborného textu, sestavení 

bibliografického údaje, sestavení seznamu literatury. 
8. Schopnost definovat, co je to věda a co je to filosofie, čím se od sebe liší. 

Nabude orientaci v základních pojmech ve filosofii a společenských 
vědách. 

9. Elementární přehled o metodách ve vědeckém výzkumu a bude schopen je 
klasifikovat. 
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 1  CO JE TO UNIVERZITA? 

 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

● Definovat univerzitu a odlišit ji od vysoké školy.  

● Získáte orientaci v orgánech a struktuře univerzity. 

● Získáte orientaci v akademických hodnostech. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Akademická půda; univerzita; vysoká škola; akademické hodnosti; orgány 
akademické samosprávy; akademické svobody; struktura univerzity 

 

 1.1  Akademie, univerzita, vysoká škola 

K tomu, abychom získali orientaci v univerzitním prostředí, je třeba nejdříve od sebe 
odlišit tři různé termíny, které jsou často zaměňovány či se prolínají, a totiž univerzitu, 
akademii a vysokou školu. Univerzita je sice akademickou půdou, akademií ale být 
nutně nemusí. Stejně tak není každá vysoká škola univerzitou. Pojďme se tedy na 
úplný úvod u všech tří pozastavit. 

 1.1.1  Akademie 

Akademie je původně označení filosofické školy, založené ve 4. století př. n. l. 
Platónem v Athénách. Své jméno dostala proto, že stála v háji hrdiny Akadéma. Tato 
filosofická škola měla velikou tradici a byla zrušena až císařem Justiniánem I. roku 
529. Název pak z úcty k tradici převzala Humanistická akademie, založená roku 1439 
ve Florencii, a po jejím vzoru řada dalších vědeckých institucí. Dnes se slovo 
akademie používá v několika různých významech, vždy lze však indikovat 
významovou blízkost ke společenství, vzdělání, kultuře, vznešenosti, vysoké profesní 
úrovni, stavovské cti, prestiži. Mezi některé příklady užití slova akademie patří: 
 

a) starší označení pro slavnost s programem uměleckého rázu, např. „školní 
akademie“, 

b) vědecká společnost či vědecko-výzkumná instituce (Akademie věd atd.); 
akademií se tedy označuje sbor významných vědců či umělců, 

c) vysoká škola uměleckého rázu, např. Akademie múzických umění, Akademie 
výtvarných umění atd., 

d) střední škola, často se specifickým zaměřením, např. akademické gymnázium, 
obchodní akademie, vojenská akademie atd., 

e) vzdělávací a diskusní sdružení, např. Česká křesťanská akademie, Česká 
lékařská akademie atd. 
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 1.1.2  Univerzita a vysoká škola 

Se slovem univerzita, latinsky universitas, se setkáváme poprvé u Cicerona, který jej 

použil při překladu Platónova dialogu Timaios. Cicero překládá řecké slovo  
neboli „celek“ či „veškerenstvo“ jako universitas. Slovo universitas tak původně v 
antice bylo synonymem slova „svět“. 
Ptáme-li se po právním významu, pak univerzitu můžeme definovat jako 
společenství, které vystupuje jako jedna právní osoba. V právní literatuře byl pojem 
universitas zprvu synonymní s pojmy communitas, collegium, corpus a societas. 
Původ slova univerzita se odvozuje z právnické literatury, která univerzitu chápala 
jako korporativní svazek učitelů a studentů (universitas magistrorum et 
scholarium). Právě v právnickém významu toto slovo později bylo přejato do 
evropských národních jazyků. 
 
Dnes se za univerzitu označují samosprávné vysoké školy, které poskytují nejvyšší 
stupeň vzdělání v rozmanitých oborech. V České republice je název univerzita 
vyhrazen vysokým školám univerzitního typu, které se věnují jak vzdělávací, tak 
také vědecké, badatelské nebo jiné tvůrčí činnosti. Univerzita tudíž není totéž co 
vysoká škola nebo akademie. Základní rozdíl mezi vysokou školou a univerzitou (VŠ 
univerzitního typu) spočívá v tom, zda daná instituce provádí nejen výuku, ale i 
vlastní výzkum (akademičtí pracovníci na univerzitě též bádají a publikují). Zkráceně 
lze říci, že univerzity jsou speciálním typem vysoké školy. Na druhé straně se od ryze 
vědeckých organizací (např. Akademie věd) odlišuje univerzita tím, že zajišťuje 
výuku.  
 
V České republice odlišujeme podle právní formy tyto druhy vysokých škol (VŠ): 

1) Veřejné VŠ, které jsou zřizovány zvláštním zákonem, jsou financovány 
z rozpočtu Ministerstva školství (MŠMT), mohou mít ale i jiné příjmy (z 
vědecké činnosti, výnosy z majetku atd.). Vesměs se jedná o VŠ univerzitního 
typu. V současné době jich je v ČR 26. Výuku poskytují bezplatně a od 
státních vysokých škol se odlišují tím, že mají díky orgánům akademické 
samosprávy vysokou autonomii. Při rozhodování (např. o rozpočtu, při volbě 
funkcionářů, při schvalování studijních programů) jsou nezávislé na 
poskytovateli dotace. Veřejné VŠ se standardně dělí na fakulty podle 
oblasti studia a výzkumu (např. lékařská fakulta, filosofická fakulta). 

2) Státní VŠ, které jsou na území ČR v současné chvíli jen dvě (Policejní 
akademie a Univerzita obrany). Tyto instituce jsou spravovány přímo 
příslušnými ministerstvy (vnitra, respektive obrany). Na státních VŠ je 
omezena vysokoškolská samospráva, jsou financovány ze státního 
rozpočtu, z kapitol příslušných ministerstev. 

3) Soukromých VŠ je v současné chvíli cca 40 (číslo se často mění – nové jsou 
neustále zakládány a častý je i případ ukončení činnosti). Jedná se o 
právnické osoby, jejichž cílem je především generovat zisk. V drtivé většině 
případů nejsou soukromé školy rozděleny na fakulty a též se (až na tři 
výjimky) nejedná o školy univerzitního typu, neboť předmětem jejich zájmu 
nebývá provádění základního či aplikovaného výzkumu. 

4) Zahraniční VŠ. Akreditace jejich oboru proběhla v zahraničí, nicméně tyto 
školy mají umožněnu působnost v ČR.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijn%C3%AD_obor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdec
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDzkum
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 1.1.3  Některé další nejasnosti s „akademií“ 

 
V univerzitním prostředí se setkáváme ještě s následujícími termíny, pomocí nichž se 
nám výše nastíněné rozlišení poněkud komplikuje, neboť se vracíme zpět ke slovu 
akademie a k přívlastku akademický. Je to dáno právě onou vznešeností, pro niž 
univerzitní prostředí rádo slovo akademie používá. Proto jsou následující termíny 
spjaty výhradně s vysokoškolským prostředím: 
 

1) Akademická obec. Kdo do ní patří? Všichni studenti (od zapsání do studia – 
imatrikulace, až do slavnostního vyřazení – promoce), ale také všichni učitelé 
a vědečtí pracovníci univerzity (zkráceně: akademičtí pracovníci). Právě 
existence akademické obce (a určitá její stavovská výlučnost) činí z univerzity 
ono neopakovatelné prostředí, kolegium, v němž studenti jsou mladšími 
kolegy svých učitelů a v němž pouze a jenom studenti a jejich učitelé mají 
právo rozhodovat o budoucnosti své univerzity – nejčastěji 
prostřednictvím svých zvolených zástupců v akademickém senátu.  

2) Akademický senát. Je zastupitelský orgán, vrcholná instituce akademické 
samosprávy. Prostřednictvím něj akademická obec spravuje vysokou školu 
nebo její fakultu (existuje samostatný senát pro každou fakultu a jeden „velký“ 
celouniverzitní). Akademický senát např. rozhoduje o rozpočtu, volí a odvolává 
děkana fakulty či rektora univerzity, schvaluje členy vědecké rady, schvaluje 
vnitřní předpisy, studijní programy či zřizování a zánik jednotlivých pracovišť. 

3) Akademické svobody. Jednak se tímto termínem označuje institucionální 
autonomie (např. v případě rozhodování akademického senátu), především 
jde ale o svobodu ve vědeckém výzkumu a zveřejňování jeho výsledků. Dále 
též svoboda výuky, která spočívá v otevřenosti různým vědeckým názorům, 
vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům. Akademickou 
svobodou je i možnost volby zaměření studia v rámci studijních programů či 
možnost svobodně navštěvovat jakékoliv přednášky na VŠ. Akademickou 
svobodou je i možnost svobodně vyjadřovat vlastní názory ve výuce a 
v neposlední řadě i právo členů akademické obce volit a být volen do 
akademického senátu. 

4) Akademický titul. Pro někoho jediný smysl pobytu na VŠ. O titulech a 
oslovování více viz níže.  

 

 1.2  Struktura vysoké školy a zapeklitosti akademického života 

V čele vysoké školy stojí rektor, který je statutárním zástupcem VŠ a je obklopen 
týmem nejbližších spolupracovníků (prorektorů), kteří zodpovídají za jednotlivé 
oblasti spojené s každodenním životem instituce (např. prorektor pro vědu, prorektor 
pro studium, prorektor pro rozvoj atd.). Hospodaření VŠ má na starosti kvestor. 
Všichni tito funkcionáři sídlí na rektorátu, což je administrativní srdce každé VŠ.  
Všechny veřejné a státní VŠ (a některé soukromé VŠ) se dělí na fakulty podle 
odborného zaměření. Na fakultách probíhá výuka, jsou zde vědecká centra, 
laboratoře, ateliéry, učebny, studovny atd. V čele každé fakulty stojí děkan, který je 
(analogicky k rektorovi) obklopen týmem nejbližších spolupracovníků (proděkanů). 
Ekonomické otázky chodu fakulty řeší na úrovni děkanátu tajemník. 
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Každá fakulta je složena z několika kateder, výzkumných center či ústavů, což jsou 
nejmenší jednotky dělené podle oborového zaměření. Zde jsou soustředěni 
akademičtí pracovníci úzce specializovaní v jednotlivých učebních či vědeckých 
programech. V čele každé katedry stojí její vedoucí.  
Již jsme zmínili nejdůležitější orgán akademické samosprávy, kterým je akademický 
senát. Mezi další takové orgány patří především vědecká rada, disciplinární komise 
či správní rada. Veškeré tyto orgány existují paralelně jak na celouniverzitní, tak i na 
fakultní úrovni. 
 
Pro zvlášť zapálené zájemce nabízíme možnost prostudovat problematiku 
vysokoškolského zákona, akademických svobod a orgánů akademické samosprávy 
hlouběji pomocí příručky: KUDROVÁ, Veronika; SMRČKA, Jiří: Základy práva 
vysokých škol. Multimediální elektronický výukový materiál. Brno 2013. Dostupné on-
line, URL: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/ps13/pravo_vs/web/index.html [1. 4. 
2019]. 
 
Důležitá rada. Každý z vás je zapsaný ke studiu vždy jen na jedné fakultě. Ačkoli tedy 
může výuka probíhat na více katedrách různých fakult, jste studenty jen jedné z nich 
(zpravidla té, na níž probíhá většina vaší výuky). Veškeré studijní záležitosti tedy 
řešte výhradně na studijním oddělení „své“ fakulty. 
 

 1.2.1  Hodnosti v akademickém prostředí 

Ačkoliv ve světě panuje snaha tituly a jejich používání sjednotit, stále je v nich velká 
nepřehlednost. Významným faktorem je historická tradice, díky níž přežívají dnes již 
nesmyslné tituly. V následujících odstavcích se pokusíme poskytnout vám základní 
rukověť, jak se v titulech vyznat, které z nich považovat za hodné úcty, jak je 
zkracovat, a především jak jejich nositele oslovovat. 
  

1) Akademické tituly 

Akademické tituly získávají absolventi VŠ programů v bakalářském a magisterském 
stupni. Podmínkou pro udělení hodnosti je splnění všech předepsaných studijních 
náležitostí a úspěšné složení všech částí státní závěrečné zkoušky (často je součástí 
SZZ i obhajoba kvalifikační práce). Do roku 1990 bylo v tehdejším socialistickém 
Československu charakteristické „dlouhé“ vysokoškolské studium zakončené 
udělením magisterské (inženýrské) hodnosti. Po roce 1990 byla zavedena standardní 
třístupňová vysokoškolská soustava, typická v anglosaském světě (bakalářské – 
magisterské – doktorské studium). Důsledkem bylo rozdělení magisterského studia 
většiny oborů na bakalářské a navazující studium. Dnes užíváme tyto varianty 
akademických titulů: 
 

bakalář (Bc. či BcA. pro umělecké oblasti), uváděný ve zkratce před jménem; 
magistr (Mgr. či MgA. pro umělecké oblasti). Magisterským titulem je i inženýr 
(Ing. či Ing. arch. pro architekturu), který se uděluje v technických oborech a 
ekonomii. Magisterské tituly se uvádějí ve zkratce před jménem. 

 
Obtížným dědictvím jsou tzv. rigorózní tituly. Do roku 1950 jimi bylo zakončováno 
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standardní pregraduální studium. Jsou tedy ekvivalenty magisterských titulů a 
mají i stejnou hodnotu. Jejich trvalá obliba spočívá v tom, že jejich nositel je 
oslovován „doktore“, ačkoliv není nositelem akademicko-vědecké hodnosti „doktora“ 
(neabsolvoval doktorské studium). Můžeme vyjmenovat celou plejádu různých 
rigorózních titulů, z těch aktuálně udělovaných např.: 
 

MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (doktor zubního lékařství), MVDr. (doktor 
veterinárního lékařství), PharmDr. (doktor farmacie), JUDr. (doktor práv), PhDr. 
(doktor filosofie), RNDr. (doktor přírodních věd), ThDr. (doktor teologie), PaeDr. 
(doktor pedagogiky)… 

 
V některých oblastech tyto tituly mají svůj smysl, protože je jimi jasně demonstrována 
erudice příslušného nositele (např. u lékařů). V některých oblastech jsou ale jen 
přežitkem, který za hranicemi tohoto státu (snad jen s výjimkou Slovenska) absolutně 
postrádá smysl. Vysoké školy umožňují nabytí tohoto titulu (nazývá se též tzv. 
malým doktorátem) na základě složení rigorózních zkoušek (tj. státnice navíc a ve 
většině případů i obhajoba rigorózní práce). Některé VŠ umožňují za poplatek 
přiznání titulu těm, kteří již mají absolvované doktorské studium a mají tzv. velký 
doktorát (jsou nositeli titulu Ph.D. za jménem).  
Důležitý rozdíl mezi malým a velkým doktorátem spočívá v tom, že k získání malého 
doktorátu není třeba absolvovat celé studium, ale jen ono rigorózní řízení 
(předpokladem je, že žadatel o titul je již nositelem magisterské hodnosti). Malý 
doktorát uvádíme ve zkratce před jménem. 
 

2) Akademicko-vědecké tituly 

Akademicko-vědecké tituly získávají absolventi doktorských studijních programů. 
Jedná se o nejvyšší možnou kvalifikaci, kterou lze studiem dosáhnout (tzv. velký 
doktorát). Dnes se ve všech případech (oblastech studia) uděluje jednotně titul 
Ph.D. Titul se píše za jméno a jeho nositel je oslovován „doktore“. 
Před rokem 1998 existovaly i jiné ekvivalenty, nejčastěji tzv. aspirantury, které po 
sovětském vzoru udělovala Akademie věd (titul kandidát věd – CSc., popř. doktor 
věd – DrSc., uvádělo se též za jménem). Akademie věd dodnes uděluje svůj vlastní 
vědecký titul tzv. „vyššího“ doktora věd (DSc. za jménem). Jedná se však spíše o 
raritu a s jeho nositeli se příliš nesetkáte. 
 

3) Vědecko-pedagogické tituly 

Shrneme-li předchozí, na základě studia lze získat tři základní tituly: bakalář, magistr, 
doktor. Někteří se rozhodnou o dozdobení svého jména ve formě rigorózního titulu, 
pracovníci Akademie věd ČR mohou získat onen neoficiální vyšší doktorát. Je tu 
ovšem ještě skupina hodností tzv. vědecko-pedagogických, které se udělují 
akademickým pracovníkům na základě kariérního postupu a po absolvování 
příslušných řízení. V našem prostředí jsou udělovány následující dvě hodnosti: 

docent (zkratka doc. před jménem), uděluje se na základě úspěšného 
habilitačního řízení, při němž je hodnocena pedagogická, vědecká, publikační či 
umělecká činnost žadatele o tuto hodnost. Udělení hodnosti nepředchází žádné 
formální studium;  
profesor (zkratka prof. před jménem, nahrazuje titul doc.), uděluje se na základě 
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jmenovacího řízení (žadatel již musí být docentem). Jedná se o pomyslný vrchol 
kariéry a nejvyšší možnou dosažitelnou hodnost.  

 
Vedle těchto dvou lze uvést ještě některé nižší akademické hodnosti, které ale 
v důsledku tituly nejsou. Vyplývají z pracovního zařazení akademického pracovníka, 
např. lektor, asistent, odborný asistent. Dotyční s uvedenými vyššími hodnostmi, 
docent a profesor, obdrží při svém jmenování jmenovací dekret, nikoliv 
vysokoškolský diplom jako v případě akademickým titulů. 
 

4) Užívání titulů a formální oslovování 
 
Právo užívat akademický titul vzniká už absolvováním studia, respektive úspěšným 
složením poslední části státní závěrečné, rigorózní či doktorské zkoušky. Případný 
akademický obřad – promoce, již jen slavnostně potvrzuje existující stav.  
Zatímco ve světě je běžné ke jménu psát jen nejvyšší dosažený titul, v českém 
prostředí si libujeme v demonstraci vlastní výjimečnosti a s heslem čím více, tím lépe 
uvádíme vše, co jsme kde nasbírali. Povšimněte si zvláštní obliby uvádění titulů 
(zvláště těch tzv. malých doktorátů) u politiků.  
Při oslovování akademického pracovníka užíváme vždy jeho nejvyšší dosaženou 
hodnost. Existence velkých doktorátů poněkud komplikuje situaci (protože se píší až 
za jméno a nejsou na první pohled vidět), nicméně není to tak těžké. V ČR se k 
formálnímu oslovování používají pouze tyto tituly: pane inženýre/paní inženýrko (Ing., 
Ing. arch.), pane magistře/paní magistro (Mgr., MgA.), pane doktore/paní doktorko 
(všechny varianty malých, velkých a vyšších doktorátů). Nižší akademické hodnosti 
(asistent, odborný asistent) necháváme bez povšimnutí. Pokud je ale dotyčný 
nositelem vyšší hodnosti typu docent nebo profesor, dbáme na to, abychom jej tak 
oslovovali. Jiné tituly (CSc., Bc. atd.) se k formálnímu oslovování neužívají.  

 

 1.2.2  Harmonogram akademického roku, důležité dokumenty 

 

Patrně jste již zjistili, že vaše studium začíná imatrikulací (zápisem) a je ukončeno 
promocí (slavnostním vyřazením absolventů). Tyto dva mezníky jsou nejdůležitějšími 
svátky akademického života, nejsou však jedinými, neboť i všední dny jsou na 
univerzitě rozfázovány do jednotlivých klíčových období.  

V prvé řadě je třeba přijmout fakt, že vaše výuka je rozložena do akademických roků 
(AR), které začínají a končí vždy v polovině září (konkrétněji viz níže). Tento termín je 
klíčový, neboť je mezním datem pro splnění povinností, které v daném AR máte 
splnit.  

Každý AR se rozkládá do dvou semestrů, zimního a letního. Zimní (ZS) zpravidla 
začíná na samém konci září a končí v polovině února. Letní (LS) na něj 
bezprostředně navazuje a trvá až do poloviny září. A konečně, každý semestr se 
skládá z výukové části a zkouškového období. Výuková část ZS trvá od konce září 
do poloviny prosince, výuková část LS od poloviny února do poloviny května. Vždy 
se jedná o přibližně 12 až 14 týdnů, v nichž probíhá výuka. Bezprostředně na 
výukovou část navazuje zkouškové období (v ZS 5 až 6 týdnů, v LS je rozděleno na 
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2 části – 5 až 6 týdnů v průběhu května a června, 3 až 4 týdny na přelomu srpna a 
září). Během zkouškového období neprobíhá výuka a student má prostor k psaní 
seminárních či kvalifikačních prací a především k přípravě na složení všech atestů 
pro daný semestr.  

Svoboda je na akademické půdě velká. Vy sami určujete, na jaké kurzy budete 
docházet. V případě přednášek, které jsou vždy veřejné, navíc můžete docházet i 
bez předchozího zapsání. Vše má ale své meze. Jistě jste zaznamenali, že vaše 
studium je do jisté míry předurčeno racionálním sběrem kreditních bodů, které 
dostáváte za veškeré úspěšně složené zápočty a zkoušky. Na filosofické fakultě 
musíte pro úspěšné absolvování bakalářského studia (a uzavření indexu) splnit 180 
kreditů. Máte-li tak učinit, čeká vás přibližně plnění 60 kreditů v každém AR, a tedy 30 
kreditů v každém semestru. Držte tato čísla v patrnosti při elektronickém zápisu 
předmětů na daný semestr, který probíhá vždy týden před začátkem semestru a 
končí dva týdny po zahájení výuky (tj. trvá tři týdny). Pouze během této doby můžete 
svobodně sestavovat své rozvrhy.  

Jakmile se na kurz zapíšete (a nestihnete se včas odepsat), musíte se pokusit kurz 
splnit. U každého kurzu máte možnost zapsat se pouze 2x. V případě, že se vám 
povinný kurz nepodaří splnit napodruhé, je ukončeno vaše studium. Stejně tak bude 
ukončeno studium, pokud nesplníte minimální počet kreditů pro postup do dalšího 
ročníku. 

Veškeré další náležitosti spojené s vaším studiem, vaše práva a povinnosti, 
naleznete ve Studijním a zkušebním řádu UJEP, jehož úplné znění je 
v elektronické podobě vyvěšeno mezi dalšími důležitými dokumenty na webovém 
portálu ujep.cz. Vřele vám doporučujeme si tento klíčový dokument prostudovat! 

Druhým klíčovým dokumentem, s nímž byste měli být seznámeni, je harmonogram 
AR. V něm naleznete měsíc po měsíci veškerá důležitá data pro daný akademický 
rok. Zvláště ve vyšších ročnících budete potřebovat vědět termíny pro zadání 
bakalářské práce, pro odevzdání indexů, pro podání přihlášek ke státní závěrečné 
zkoušce atp. Aktuální harmonogram pro filosofickou fakultu naleznete na ff.ujep.cz 
v záložce studium.  

Administrativní náležitosti jsou sice důležitá věc, podstatné je ale obeznámit se i 
s obsahovou náplní studia. Některé kurzy jsou pro vás povinné, jiné jsou povinně 
volitelné, a zbylé jsou dokonce jen volitelné. V prvním případě je situace jasná. To 
jsou kurzy, které zkrátka musíte splnit. V druhém případě je třeba, abyste z aktuální 
nabídky na daný semestr vybírali takové kurzy, které sledují vaši specializaci a které 
vám pomohou ke splnění státní závěrečné zkoušky (SZZ). Třetí skupinu, tj. volitelné 
kurzy, si dobírejte dle vlastního uvážení v případě nedostatku kreditů či v případě, že 
vás téma takového kurzu enormně přitahuje. 

Výše jsme zmínili, že na konci studia plníte SZZ a že je třeba již při výběru kurzů na 
tuto skutečnost myslet. Okruhy a průběh státní zkoušky můžete opět snadno zjistit na 
webovém portálu ff.ujep.cz pod záložkou vybrané katedry (přímo odkaz na SZZ). 

 

Ačkoli se vám to může jevit předčasné, je třeba již během jednoho roku začít 
přemýšlet o tématu bakalářské práce, jejíž napsání je nezbytnou podmínkou pro 
ukončení vašeho studia. Je dobré proto vědět, jaká témata zde na katedře 
otevíráme, čemu se věnujeme, v čem bádáme a publikujeme. Sledujte proto jednak 
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profily jednotlivých akademických pracovníků (záložka personální složení na webu 
ff.ujep.cz), a především si prohlédněte záložku „závěrečné práce“, kde objevíte nejen 
veškeré náležitosti, ale i nabídnutá témata ke zpracování. 

 1.2.3  Možnosti zapojení studentů do života univerzity či fakulty 

 

Na úplný závěr ještě doplňujeme, že studium, ač do velké míry predestinováno 
sběrem kreditů, by se nemělo touto činností vyčerpat. Fakulta je především kulturním 
centrem města a regionu. Snažíme se tedy otevírat před našimi studenty různé 
možnosti jak kulturního a volnočasového, tak i odborného vyžití. Níže přikládáme 
některé zajímavé typy. Odkazy na weby a sociální sítě neuveřejňujeme, protože se 
proměňují, jistě je ale při troše dobré vůle vyhledáte sami: 

1) Na UJEP funguje Studentská unie, která pro studenty pořádá velké množství 
různých akcí, např. ples, majáles, vodák atd.  

2) FF UJEP spolupracuje s ústeckým muzeem, které pro návštěvníky pořádá 
nejen výstavy (často spjaté s regionální historií), ale především doprovodný 
program (komentované prohlídky, konference). 

3) FF UJEP dále spolupracuje s Domem umění (DUÚL) a s Veřejným sálem 
Hraničář. Obě instituce pečují o kulturní život ve městě, pořádají výstavy, 
přednášky, promítání, happeningy.  

Do všech těchto aktivit je možné se zapojit, a spolutvořit tak život zdejšího 
zanedbaného regionu. Nápadům se meze nekladou. V minulosti měla katedra 
studentský časopis, jehož tradici by bylo možné obnovit. Studenti též pravidelně 
pomáhají při organizování konferencí, při rešerších (anebo obecně pro své vyučující 
mohou vykonávat tzv. pomocnou vědeckou činnost). Studenti se též (ve vyšších 
ročnících) pravidelně zapojují do vědeckého života kateder – vytvářejí spolu se svými 
vyučujícími vědecké týmy.  

Fakulta nabízí finanční pomoc/motivaci všem, kteří na ni mají nárok. Vedle sociálního 
a ubytovacího stipendia jsou to pak především prospěchové a mimořádné 
stipendium, které nabízíme všem aktivním studentům jako ohodnocení jejich aktivity 
nad rámec sběru kreditů. Bližší informace naleznete opět na webu fakulty, tentokrát 
v záložce studium. 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

 Jaký je rozdíl mezi akademií, vysokou školou a univerzitou? 

 Co je to akademická svoboda a jak se díky ní odlišuje výuka na SŠ a VŠ? 

 Nalezněte a prostudujte na webu fakulty veškeré výše zmíněné dokumenty, 

zejména studijní a zkušební řád, stipendijní řád, disciplinární řád a 

harmonogram AR. 

 Jak byste oslovili následující osoby: ThLic. Josef Věrný; Ing. Jana Novotná, 

CSc.; Mgr. Petr Voháňka, DSc.; Mgr. et Mgr. et Bc. Olga Snaživá, Dis. 
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 2  HISTORIE UNIVERZITY, PROMĚNY JEJÍ IDEJE, 
INTERNACIONALIZACE VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 

 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete znát: 

● Historii univerzity a proměny její ideje. 

● Univerzitu jako příklad ekleziomorfní struktury. 

● Boloňský proces a program Erasmus+. 

● Historii vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem. 

● Kritickou reflexi současných internacionalizačních trendů a iluzivnost 
v budování tzv. společnosti vědění. 

 

Předkládaná kapitola je silně založena na vlastní četbě. Některé materiály 
naleznete přímo jako součást této kapitoly, na jiné je pro jejich rozsah pouze 
odkazováno. Jelikož je jednou ze základních schopností studenta VŠ (zvláště 
v humanitně zaměřeném programu) aktivně si vyhledávat literaturu, opatřovat si ji 
a zvláště pak ji číst, připojujeme k závěrečným otázkám i odkazy na tištěné zdroje 
k dalšímu studiu. Jejich přečtení je podmínkou pro úspěšné zvládnutí této kapitoly. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Historie univerzity; smysl jejich existence; idea univerzity; Humboldt; Napoleon; 
Univerzita v Ústí; Purkyně 

 

 2.1  Vývoj univerzit. K čemu nám jsou? 

 
I když první skutečné univerzity vznikly až ve středověku, kořeny univerzit jsou 
v antických školách typu platónské akademie. Předchůdkyněmi středověkých 
univerzit byly potom biskupské a klášterní školy. První novodobé univerzity vznikly ve 
12. století v Evropě v důsledku souhry politických, sociálních a duchovních okolností. 
Lze je považovat za jedinečný přínos křesťanské Evropy lidstvu.  
Tradičně je za nejstarší univerzitu považována Università di Bologna, která byla 
založena v italské Bologni patrně v roce 1088. Vzorem pro středověké univerzity se 
stala pařížská univerzita (založená 1215), na níž byl zaveden systém čtyř fakult, tedy 
artistické, lékařské, právnické a teologické, přičemž každý student nejprve musel 
absolvovat výuku na artistické fakultě (též fakultě svobodných umění, dnes 
filosofické), a teprve poté mohl pokračovat na některé z dalších fakult ve své 
specializaci. 
Historie univerzit je od samého počátku spojena se zápasem o autonomii. Studenti a 
učitelé se sdružovali do kolejí a univerzit, a to pod záštitou papeže nebo císaře, aby 
se právně zajistili proti zásahům ze strany místních městských nebo církevních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
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úřadů. Studium a hledání pravdy na těchto raných školách bylo tedy od počátku 
ohrožováno partikulárními zájmy. Tyto středověké univerzity si však mohly 
zachovat svou duchovní svobodu právě proto, že se jednalo o mezinárodní studijní 
centra, která se věnovala pěstování věd. 
 
Francouzská revoluce (1789) přinesla otázku reformy vysokých škol a akademií věd. 
Došlo ke zrušení francouzských univerzit a jejich nahrazení specializovanými 
vysokými školami, tzv. polytechnikami, které centrálně řídil stát. Úkolem 
specializovaných vysokých škol se v souladu s osvícenskými trendy stalo 
zprostředkování především praktických poznatků, užitečných pro výkon různých 
povolání. Jako důsledek této politiky bylo zrušeno 24 univerzit a ve 12 městech 
vznikly specializované vysoké školy a samostatné fakulty.  
Francouzská revoluce a následné napoleonské období tak přinesly požadavek, že 
vzdělání má odpovídat aktuálním potřebám, které určuje stát. Stát si plně podřídil a 
kontroloval systém škol, které měly v době byrokratizace státního aparátu vychovávat 
loajální a výkonné vyšší úředníky, důstojníky, inženýry, právě tak jako právníky či 
lékaře. Stát stanovoval až do nejmenších podrobností, jak mají vypadat studijní plány 
a jednotlivé druhy zkoušek.  
Naproti tomu došlo v Prusku k jinému typu reformy. Wilhelm von Humboldt (1767–
1835), německý diplomat, filosof, jazykovědec a později i zakladatel univerzity 
v Berlíně) reformoval výchovu a vzdělání v humanistickém duchu. Požadoval, aby se 
stát zavázal, že bude školství finančně podporovat, zároveň by ale stát měl 
odolat pokušení zneužívat svou moc a neměl by upírat vzdělávacím institucím 
jejich autonomii. Humboldt vypracoval rozsáhlou reformu pruského školství a prosadil 
všeobecnou školní docházku. Nejvýznamnější součástí této reformy bylo založení 
berlínské univerzity v roce 1810, která se stala vzorem nejprve pro ostatní univerzity 
v Německu, později i v Evropě a USA.  
Humboldt navázal na trendy, které byly patrné už od počátku novověku, totiž na 
snahy po sekularizaci a zestátnění školství. Humboldt dále požadoval, aby výchova 
elit nebyla předurčena sociálním statutem a aby se vytvořila rovnost šancí na 
vzdělání. Nejvýznamnějším bodem jeho reformy byla snaha o založení univerzity na 
následujících třech principech (pilířích): 

1) Princip jednoty bádání a výuky. Univerzita by měla být vědeckou institucí, 
kde je pedagogická praxe spojována s vědeckou činností, přičemž vědecká 
činnost by měla mít na univerzitě vůdčí postavení. 

2) Princip svobody ve výuce. Profesor by měl mít na univerzitě volnost ve 
výběru přednášené látky a právě tak i student by si měl sám vybírat předměty, 
které bude studovat. 

3) Princip akademické samosprávy. Univerzita by měla být nezávislá na svém 
zřizovateli (tedy na státu v případě Humboldtovy reformy). Zřizovatel by se měl 
zdržet zásahů do akademických záležitostí, jako je například stanovování cílů 
a priorit výzkumu či obsazování profesorského sboru.  

 
Jaký měl být cíl této reformy a čím je Humboldtův systém odlišný od napoleonského? 
V zásadě jde o otázku smyslu (ideje) univerzity. Zatímco ve francouzském případě 
jde o vytvoření sítě učilišť, která produkují loajální a specializované odborníky, 
v pruském případě je smyslem univerzitního studia rozvíjení individuálních 
schopností studenta k tomu, aby objevoval nové poznatky sám.  
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Podívejme se na výtah z dokumentu Magna Charta evropských univerzit, který byl 
sepsán v roce 1988 v Bologni, při výročí 900 let od založení nejstarší univerzity: 
 

1) Univerzita je autonomní instituce, která žije uvnitř společností organizovaných rozdílně podle 

zeměpisných podmínek a různé historie; produkuje, testuje, hodnotí a předává kulturu 

prostřednictvím badatelských a výukových aktivit. Aby mohla vyhovět potřebám současného 

světa, musí být její bádání a výuka morálně a intelektuálně nezávislé na jakékoli politické a 

ekonomické moci. 

2) Výuka a bádání musí jít na univerzitách ruku v ruce, nemá-li univerzitní výuka pokulhávat za 

měnícími se potřebami, za požadavky společnosti a za pokrokem v poznatcích vědy. 

3) Svoboda bádání a výuky a výchovy je základním principem univerzitního života; veřejné 

orgány i univerzity, každý v rámci své kompetence, musí zajistit respektování tohoto 

základního požadavku. 

Univerzita odmítá netoleranci a je vždy otevřená dialogu, a jako taková je ideálním místem 
setkávání učitelů, schopných předávat své znalosti a dobře vybavených prostředky k jejich 
rozvoji bádáním a inovacemi, a řádných studentů, toužících a schopných obohatit se těmito 
znalostmi. 

4) Univerzita je nositelkou evropského humanismu; cílem jejího stálého snažení je univerzální 

vědění; při naplňování svého poslání překračuje geografické a politické hranice a stvrzuje 

životně důležitou potřebu, aby odlišné kultury o sobě věděly a navzájem se ovlivňovaly. 

 

Postavení a význam univerzit je skutečně výjimečný. Bezpochyby je lze označit za 

mimořádný prostor pro naději lidstva. Jak ale vidíme i na příkladech z historie, 

autonomie univerzity je v permanentní krizi. I v současné době můžeme indikovat 

několik dlouhodobých problémů, s nimiž se univerzity potýkají. Většina z nich vyplývá 

ze soudobého tlaku na efektivitu, účelné využití energie či okamžitou uplatnitelnost. 

Naše společnost se stala výkonným strojem na produkci blahobytu, čímž se značně 

zpochybnily hodnotové základy, na nichž byly univerzity vystavěny. Popisovanou 

změnu lze spatřovat i v protežování technických oborů a v přehlížení (či dokonce 

pohrdání) humanitními obory. V těch totiž nelze prokázat bezprostřední využití 

nabytých znalostí v praxi. Zkusme si některé z problémů dnešní univerzity seřadit 

v bodech: 

 

1) Masovost. Ta je dána jednak principem financování veřejných univerzit (část 

peněz do rozpočtu univerzity se odvíjí od počtu studentů) a dále hraje svou roli i 

přeceňování důležitosti vysokoškolského vzdělání v oborech, kde není třeba. Patří 

takřka ke společenské povinnosti každého mladého člověka si studium na VŠ 

alespoň zkusit. První ročníky jsou pak skutečně plné (alespoň co do seznamu jmen) 

studentů na zkoušku, jejichž motivací jsou zejména daňové úlevy. V reakci na tento 

stav se objevují hlasy volající po zpoplatnění studia. 

2) Rozpojení výuky a výzkumu. Během vlády komunistické strany došlo k rozdělení 

výzkumu a výuky. Zatímco věda se měla provozovat na akademii věd, VŠ měly 

sloužit jen jako servisní vzdělávací instituce, které dle poptávky vědy produkují 

vzdělance. Toto dědictví se nedaří překonávat zejména na regionálních univerzitách, 

které si jen těžko budují svá vědecká zázemí. 

3) Univerzity jsou nuceny se omezovat na aplikovaný výzkum a dosahování 

měřitelných výsledků (počet úspěšných absolventů, zahraniční mobilita, počet 
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vyprodukovaných článků). Význam univerzity jako chrámu vědění, jako morálního 

majáku společnosti, je upozaděn. Namísto toho, aby univerzity byly výspami 

civilizace a centry kulturního života své oblasti, jsou jen místem technologických 

inovací a překotného vyrábění absolventů. 

4) Rozpad ideálu univerzity jako společenství. Univerzity se diferencovaly (tj. výuka 

na nich je úzce specializovaná) a zbyrokratizovaly. Jsou to ještě vůbec v původním 

slova smyslu „univerzity“? Navíc vzniklo komplikované předivo vztahů mezi 

univerzitami, vládami, obchodními firmami a občanskými organizacemi. Důraz je 

kladen na to, aby byly vyučovány užitečné obory. Původní snaha o kultivaci člověka 

vzděláním je nahrazena produkcí úspěšných manažerů, technologů, programátorů. 

Ekonomická situace a snaha přežít v konkurenčním prostředí přivedla univerzity 

k závislosti na vládě (či soukromých subjektech), kteří stále více chtějí rozhodovat o 

budoucnosti univerzity, o výuce, o programech, o výzkumu. Stále častější útoky na 

akademické svobody a nezávislost vědy a výuky jsou naneštěstí podporovány z řad 

běžných občanů, kteří v univerzitách spatřují „zašívárny“ pro lenochy.  

 

 2.2  Ekleziomorfní struktury 

Jakkoliv by se z předchozí podkapitoly mohlo zdát, že univerzitám nadržujeme, není 
tomu tak. I tyto instituce mají své problémy a tak jako všude jinde i zde dochází k boji 
o moc a o vliv. Univerzity si nelze idealizovat jako libosady plné důstojných a 
čestných vzdělanců. Naopak střežená výlučnost univerzity, tajuplnost jejích rituálů, 
ornamentální prokazování úcty a rigidní hierarchie činí z univerzity prostředí, které 
s pomocí biologa a filosofa Stanislava Komárka můžeme nazvat jako tzv. 
ekleziomorfní strukturu. Níže přikládáme jeho text z roku 1994, v němž vysvětluje, co 
to taková struktura vlastně je:1 

 

Pojem ekleziomorfní struktury [tj. „církvotvará“ či podobná struktuře církve] si žádá bližší specifikace. 
Jedná se o společenskou strukturu, hierarchicky uspořádanou a rozšiřovanou kooptací, jejíž cíle (v 
této formě jen zcela výjimečně deklarované) spočívají v sebeudržení a sebeexpanzi do nových prostor 
(ať už geografických, či kognitivních), správě a konzervaci učení, vždy jediného správného a 
samospasitelného, jakož i v praktickém vykonávání dozoru a moci. Obdobné struktury jsou od lidské 
společnosti vyvinutějších kultur jen těžko odmyslitelné. V typické formě jsou jejich představiteli třeba 
katolický klérus doby středověku a raného novověku či komunistické strany zemí bývalého 
východního bloku. Poněkud zastřený obraz téže struktury můžeme ale spatřit i v církvích 
protestantských a také ve vědě, zejména pak v novověké přírodovědě osmnáctého až dvacátého 
století. 

Termín „ekleziomorfní struktura“ byl zvolen pro označení struktur podobných církevní hierarchii, 
přičemž pojem církve je zde míněn výhradně sociologicky či právnicky, nikoliv teologicky. Jiný 
nabízející se termín by mohl být struktura „paraklerikální“. Ekleziomorfní struktury disponují vždy 
metodou pro získávání relevantních poznatků, ať už se tak děje exegezí kanonizovaných textů nebo 
kanonizovaným experimentováním s hmotným světem. Známou sentenci „Nulla salus extra 
ecclesiam“ by bylo možno pro svět přírodních věd parafrázovat jako „Nulla cognitio extra scientiam“. 
Vždy se objevuje i snaha poradenským či v horším případě autoritativním způsobem ovlivňovat 
každodenní život a srůstání ekleziomorfní struktury se státní mocí (komunistické strany s ní byly 

                                                 
1 Převzato a mírně upraveno z: KOMÁREK, Stanislav: „Ekleziomorfní struktury jako nositelé nauky“, 
in: Tentýž: Eseje o lidských duších a společnosti II. Praha: Argo 2011, s. 47–57. 
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dokonce zcela identické). Vždy je nápadná povinná indoktrinace mládeže tou kterou naukou v době 
její největší konjunktury. Dnes můžeme směle mluvit o „unii laboratoře a trůnu“ v oblasti okcidentální 
euroamerické civilizace a Paul Feyerabend přichází s pro mnohé přírodovědce skandálním 
požadavkem odluky vědy od státu. 

Nedílnou součástí činnosti ekleziomorfních struktur je rovněž stálé očišťování pravého učení od 
heretických směrů a pronásledování a likvidace, či alespoň diskreditace jejich nositelů. Právě tak je 
nutno ochraňovat celý systém před sebereflexí. Ekleziomorfní struktura tak či onak oplétá sebe samu 
legitimačními mýty a zatemňuje navenek i dovnitř pravý mechanismus svého fungování. Pokud někdo 
do všech detailů zná dějiny a funkční dynamiku svého oboru či denominace, působí to na něj spíše 
útlumově a je pro danou strukturu už jen těžko prakticky použitelný. Dá se s dobrým svědomím říci, že 
sebereflexe a akceschopnost jsou v nepřímé úměře; aby člověk vyjel třeba na horní Amazonku, až už 
christianizovat domorodce či třeba měřit potenciály na listech bromélií, je třeba značné dávky svatého 
nadšení. Kolem každé ekleziomorfní struktury se časem nabalí množství rituálů, tato se uzavře do 
svého vlastního světa, používá svého vlastního jazyka a symbolů, čímž podtrhuje vědomě či 
podvědomě svou exkluzivitu. Mezi různými ekleziomorfními strukturami, zejména těmi, které se v 
průběhu historie bezprostředně předcházely a následovaly, panuje vždy určitá otevřená či skrývaná 
nevraživost, která může za extrémních podmínek nabýt i krvavých forem. 

Nejhůře je pochopitelně hleděno na odpadlíky a sektáře z vlastních řad. Dlužno taky poznamenat, 
že všechny ekleziomorfní struktury jsou, jak často feministické kruhy zdůrazňují, mužským výtvorem a 
jsou mužské psychice lépe přizpůsobeny. Pokud se v nich chtějí i ženy prosadit, je nezbytné, aby 
přijaly za svůj tento typ myšlení a jednání. Zárodky ekleziomorfních struktur lze pozorovat už v 
mužských klubech a tajných společnostech přírodních národů. E. Drewermann se ve své hodně 
diskutované a pozoruhodné knize „Kleriker – Psychogramm eines ideals“ (DTV, 1991) zabývá otázkou 
vzniku mentality příznačné pro klerikální struktury. Dodejme, že mentalita velmi podobná je nutná i pro 
fungování ve strukturách spravujících jakékoliv paradigma: vědeckých komunitách, politických 
stranách se spásonosným programem, v širších měřítcích i celém správním a justičním aparátě, jinými 
slovy ve strukturách ekleziomorfních a jim podobných. Podle Drewermanna je zde důležitý moment 
odmítavého postoje nejbližší osoby v dětství, který není ovšem zjevný, vedoucí k odložení či 
otevřenému odmítnutí, ale podprahový, neuvědomělý, maskovaný i před vlastním svědomím 
příkladnou péčí a starostlivostí. Tato starostlivost se ovšem pečovatelské osobě, nejčastěji matce, jeví 
jako oběť a sebezapření a dítě vyrůstá s pocitem otevřeného účtu, dluhu za vlastní existenci, který je 
nutno splatit službou nějaké myšlence či nějakému aparátu, a tím nepřímo i lidské společnosti. 
Neschopnost matky žít svým vlastním nezávislým životem zde vede k jejímu splývání s dítětem 
zatíženým od začátku i extrémní odpovědností. To vede mimo jiné k tomu paradoxu, že lidé tohoto 
typu jsou jaksi „předčasně dospělí“, ale neprožité dětství se latentně hlásí dál o slovo a působí de 
facto trvalou juvenilitu. Archetyp matky, ve skutečnosti neprožitý (matka skutečně musí svým 
chováním věrohodně vzbuzovat podobná očekávání, ale nikdy je nenaplnit, asi jako plyšová atrapa v 
známých pokusech s mláďaty makaka rézuse), se pak promítá na strukturu, která takového jedince 
ochraňuje a které on slouží. Ontologická úzkost z možnosti ztráty matky v dětství se posléze 
přetransformovává do úzkosti ze ztráty přízně matky-strany či jiné podobné organizace (nedůstojné 
škemrání tak jako tak smrti propadlých aktérů moskevských procesů třicátých let, lidí jinak velmi 
tvrdých a odvážných, je toho pěkným dokladem). Ti, kdož se provinili existencí či vystoupili z říše stínů 
nepatřičně a v zásadě proti vůli svých nejbližších a jimž život kdosi „nepřál“, pak vykupují tuto 
nepatřičnost svého života delegováním části své autonomie na strukturu a obětováním vlastní 
spontaneity, čili se vzdávají určitých aspektů svého života. Žijí jaksi jen napůl na horizontě mezi bytím 
a nebytím. 

V minulosti bylo častým zjevem, že lidé proti vší pravděpodobnosti zachránění ze smrtelného 
nebezpečí či omilostnění odsouzenci nezřídka vstupovali do kláštera. Dítě vzniklé za nepatřičných 
okolností či jinak nežádané (nadbytečné dcery) bylo nezřídka ihned určeno pro duchovní dráhu (nejen 
v Evropě, ale třeba i v Tibetu). Dnes z takovéhoto dítěte může být mimořádně platný člen 
„paraklerikálních“ struktur. Už představa dědičného hříchu či Anaximandrových „pokut“, které jsoucí 
věci musí splatit, naznačuje, že bytí se vždy děje na úkor něčeho. Někteří jedinci jako by udělali účet 
mnohem větší. To jim pak zřejmě umožňuje postupovat při obraně spásných či úředních pravd té či 
oné podoby s mimořádnou tvrdostí, protože na kontě přibude stejně jen malá část v poměru k jeho 
celkové výši. Je typické, že vztah starších členů ekleziomorfních struktur k mladším je většinou té 
povahy, jako byl vztah jejich pečovatelských osob k nim samým. Svým mladším spolučlenům vyčítají 
vesměs nevděk za péči, kterou jim věnovali, a za šance, které jim poskytli. Je zajímavé, že při analýze 
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této péče vyplývá, že se omezovala většinou jen na jejich holé přežití ve struktuře a že to, zač mají 

pociťovat větší vděk, než v reálu činí, je v zásadě holé bytí. 

Členové klerikálních i vědeckých komunit jsou dlouho, ba trvale infantilizováni, roli rodičů zde 
přejímají nadřízení a organizace vůbec. Ne náhodou se v němčině vedená disertační práce nazývá 
„Dissertationsvater“. Řada folklorních tradic, z nichž nejznámější je haitská, pojednává o možnosti 
magického oživování zemřelých. Tento „znovuoživlý“ se však stává otrokem svého oživovatele, vůči 
němuž má absolutní ontologický dluh a na něhož deleguje všechnu svou spontaneitu. Ekleziomorfní 
struktura tvoří cosi jako nadindividuální organismus asi toho typu jako korálový útes – ač jeden každý 
z jejích členů je měkký a maličký, je hmota tradice, naakumulovaná jejím celkem, tak obrovitá, že se o 
ni každé vlnobití rozbije. Za to, že její členové rezignují na značnou část své autonomie, mohou 
participovat na VELKÉ AKUMULACI, od níž vlastně odvozují svůj raison d’etre (ekleziomorfní 
struktury, zacházející s pravdou a administrující ji, se tradičně dívají s podezřením na jedince či 
struktury akumulující něco jiného než tradici či poznatky, třeba peníze – od těch je naopak nutno se v 
teoretické rovině vždy poněkud distancovat). Právě jen ze své pozice v rámci ekleziomorfní struktury a 
pouze skrze ni smí její příslušník zakládat svou slávu – proto dávají tyto struktury „nadaným chlapcům 
z lidu“ vždy možnost k vyniknutí, zatímco jedinci, kteří se mohou pyšnit jinde naakumulovanou slávou 
či urozeností, příliš vhodnými pretendenty vysokých úřadů nejsou. Bohatství členů ekleziomorfní 
struktury spočívá v „poziční informaci“, v mezilidských vazbách uvnitř struktury, které za léta 
nakumulovali a které jsou jim zdrojem životních jistot náhradou za rezignaci na individuální autonomii. 

Tyto vazby v sobě podle Drewermanna mají kromě rodičovské a majetnické komponenty i 
neuvědomělou komponentu parasexuální, která je vlastním nevědomým tmelem ekleziomorfních 
struktur. Drewermann a další autoři pak interpretují nevraživost kléru vůči homosexuálním tématům 
jako útok na vlastní jungovský stín. 

Ostatně jungovsko-stínové projekce jsou v ekleziomorfních strukturách běžnou záležitostí – ďábel 
a jeho spřeženci, imperialismus a jeho pomahači, pověry a pavědy etc. Vždy zaráží, že přes intenzivní 
boj s nimi a historickou nutnost jejich podlehnutí k tomu stále jaksi nedochází. Na rozdíl od jiné 
vyloženě mužské struktury, armády, tlumí ekleziomorfní struktury pokud možno agresi jednotlivých 
svých členů a takto získanou „volnou energii“ zapřahají do služeb společné práce a akumulace, jejíž 
produkty jsou namnoze věkovité a jinak by ani vzniknout nemohly. Armáda, která stejně jako 
ekleziomorfní struktury disponuje mocí, ovšem v její hrubé a nesofistikované podobě, agresi naopak 
netlumeně přenáší z nejvyšších etáží do nižších a odtud na nepřátele či civilní obyvatelstvo (v dobách 
míru se pak z nedostatku této možnosti stává zdrojem utrpení pro své vlastní členy, zbavené možnosti 

této konečné kanalizace). 

Činnost ekleziomorfních struktur v diferencovanějších společnostech je nezastupitelná, jen ony 
jsou stavu hlídat obrovité nakupení tradice (ač někdy ve stylu strážce skladu vybraných lahůdek, 
umírajícího hlady) a uchovávat myšlenkovou linii a kontinuitu, byť za tu cenu, že mnoho zajímavých 
myšlenek a vlastních „vůlí“ zneškodní ihned v zárodku. Tím konají funkci nikoli nepodobnou 
imunitnímu systému v těle, který vše nestejnorodé rozpoznává a likviduje. Také by čímsi připomínaly 
(zejména okolností, že oplétají a poradenskou činností provázejí mocenské struktury ve společnosti, 
ale jen zřídka s nimi přímo splývají) činnost gliových buněk, doprovázejících a vyživujících neurony v 
nervové soustavě (jak známo, patří gliomy, vzniklé jejich zbujením, k nejhorším zhoubným nádorům). 
Všechny ekleziomorfní struktury, ať bylo jejich původní východisko jakékoliv, tendují časem k 
racionalitě, jednoznačnosti a funkcionalismu, stávají se organizacemi heteronomními, kde všechen 
řád přichází z vnějšku a vše je víceméně centrálně pod kontrolou. Vše spontánní, iracionální, 
mysticko-oceanické či nekontrolovatelné je časem odvrženo a likvidováno a osud poustevnictva či 
takzvané alternativní vědy je toho dobrou ilustrací. Ekleziomorfní struktura vytváří nejen labyrint tradic, 
zvyků a chodbiček, pro laiky nepochopitelný, ale žije v dimenzích téměř geologických, kdy plánování 
do budoucnosti a zahledění do minulosti jsou propojeny pouze nepodstatným a v zásadě 

postradatelným přítomným okamžikem. 

Ekleziomorfní struktura je zároveň velmi sebestředná, pokládající sebe samu (zčásti právem, zčásti 
neprávem) za konstitutivní středobod celé společnosti, celého lidstva, a to i tehdy, klesne-li její faktický 
vliv a prestiž téměř na nulu. Rozsáhlý systém vnitřního úřadování a plánování tomuto pocitu 
světodějnosti významně napomáhá (vtírá se zde raně hanzeatické úsloví: Necesse est navigare, non 
necesse est vivere; volně přeloženo: Je důležité se plavit na lodích, žít už tak důležité není). Na 
bedrech ekleziomorfní struktury leží v podstatě veškerá drtivá tíha spasení celého lidstva (je to v 
zásadě projekce někdejší všeobjímající odpovědnosti matky). Spásné se stává eo ipso v posledku 
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každé určení, které se samo za spásné zcela vážně pokládá a řeší pro každého potřebného spásy 
základní existenciální problémy (už tím, že mu dává životní program, šíření spásy dál ve stylu 
Dawkinsových mémů, a tím odpoutání pozornosti od vlastních problémů). V posledku vede tehdy, 
když se spásonosné učení institucionalizuje (a tak tomu v případě ekleziomorfních struktur vždy je), 
jednotlivce, který se k němu přimkne, k vážnosti, moci a hospodářskému zajištění. Pro ty, kdo si 
osobnostní strukturální zvláštnosti, vyžadované ekleziomorfní strukturou, výjimečně dobře přisvojili a 
„zvnitřnili je“ (na jazyk se dere německý termín „Verinnerlichung“), připravuje ekleziomorfní struktura 
důmyslným systémem pozitivních zpětných vazeb stoupání v hodnostech a naplnění lidské touhy po 
smyslu – v průměru velmi dlouhý věk prelátů či universitních profesorů dává znát, že kombinace 
vnitřního sjednocení se systémem víry a moci je zdravá a svým nositelům nesrovnatelně prospěšnější 
než například struktura světa dělnických profesí. 

Opak, to jest protest proti zákonitostem chodu ekleziomorfní struktury a psychické struktuře jejích 
vůdčích osobností (ostatně dosti podobný dětskému vzdoru vůči rodičům), vede k trvalé frustraci a v 
posledku buď k jejímu opuštění, nebo k neustálým a pozitivní zpětnou vazbou se prohlubujícím 
konfliktům, tak jako například v případě Drewermannově. Drewermann nadhazuje ve své knize i 
pozoruhodnou tezi, že způsobem „rozmnožování“ kléru je propagace katolické sexuální doktríny (opět 
hezká ukázka dawkinsovského mému), která pak při konsekventní aplikaci vede u mnoha rodin k 
psychickým disharmoniím a v posledku i k produkci dostatečného množství jedinců se zvýšenou 
hladinou ontologických úzkostí, vhodných to pretendentů klerikálních povolání. Zcela analogicky si lze 
představit, že osvětářsky popularizovaná věda, zejména třeba medicína, může být v nové době 
vhodnou náplní „anxiozního potenciálu“ v rodinách a jednou z cest, jak se může připravovat psychický 
terén pro mladé pretendenty vědy. Že k přilnutí k ekleziomorfní struktuře jsou potřebné určité frustrace 
v dětství, je sice prakticky nabíledni, je ovšem dobře si uvědomit, že se jedná o takzvanou podmínku 
nutnou, nikoli podmínku postačující, neboť ti, kdo se z takovéhoto předurčení vymaní, nejsou posléze 
vidět, asi jako v pasti zbudou v posledku jen ty myši, které z ní nenašly cestu ven. Rovněž stupeň této 
juvenilní frustrace je asi důležitý. Zdá se, že při zcela extrémních vazbách na matku v dětství, 
spojených s naprostým „pohlcením“ synovy osobnosti matkou, vznikají spíše lidské typy tendující k 
uměleckým povoláním či charismatickému vůdcovství (pokud bídně nezahynou), neschopné fungovat 
ve „spořádané“ ekleziomorfní struktuře. Velmi trefné popisy těchto situací zjevně na základě vlastní 
zkušenosti lze najít v knize V. E. Pilgrima Die Muttersohne (1986), autorova recenze na ni je v článku 
Mutrzóni. Členům ekleziomorfní struktury dominuje v myšlení touha po jistotě (primárně té, že 
nebudou matkou opuštěni), a proto tendují nejen k upnutí se na získávání jistých a probátních 
poznatků jedinou správnou metodikou (jak ukázáno výše), ale i stejně jako členové úředních struktur 
obecně k pokud možno rigidnímu „zacementování“ ve struktuře na základě po léta akumulovaných 
zásluh, publikací etc. (obdobně se ovšem akumulují i provinění). 

Ono disponování pravdou a přístup k jejím zdrojům způsobuje, že vlastní osobnost člena 
ekleziomorfní struktury je odsouvána do pozadí (namnoze to nebývá ani příliš obtížné). Zejména v 
situacích, kdy jedná z moci svého úřadu, ale právě u ekleziomorfních struktur i nezřídka mimo 
služební hodiny nejedná jejich člen sám ze sebe a za sebe, ale jménem Toho, kdo či co jej pověřilo 
(Bůh, Věda, Lid, Stát etc.). Při „výkonu služby“ dochází k jevu, zvanému Z. Neubauerem „imergence“, 
to jest zamoření všech osobních vlastností jednajícího až na ty tvořící jungovskou personu příslušné 
role ve struktuře. Tento proces bývá působivě dokreslen i vnějším kostýmováním a rituálem. Proti 
„subjektivismu“ a vůbec nadměrnému rozkošacení vlastní osobnosti je nutno aktivně bojovat a snaha 
o zaměnitelnost, normalizaci a snadnou kompatibilitu je významnou úlohou ekleziomorfních struktur (a 
hierarchických aparátů obecně). Pro klérus a vědecké kruhy je navíc typický ideál jednotlivých členů 
spolu lehce, distančně a nezávazně (spolehlivost jen ve služebních věcech) komunikujících („Omnibus 
amicus, neminem familiaris“). První pohled na větší kongres ozřejmí, co je zde míněno, a komunikační 
tréninky a ideál vzájemného „bratrství bez partikulárních přátelství“ ve světě kléru či „soudružské“ 
vztahy ve světě komunistických stranických aparátů věc rovněž dobře ilustrují. Předpokládá se zde 
obecně cosi jako duševní promiskuita, maximální osobní participace na kolektivním vědomí (a 
především nevědomí). 

Zároveň, jak už bylo výše uvedeno, je nutno celý systém ochraňovat před sebereflexí, tak jak to 
činí i individuální psýcha – vlastní program je tak bohatý, že pro intenzivní výzkum, bohatou liturgii či 
obecně nával administrativní činnosti na sebezpytování a otázku po smyslu prostě není čas. 
Ekleziomorfní struktura ovšem musí zvládnout například problém „samočistících schopností“, které 
jsou stavu zabránit její degeneraci či tuto alespoň zpomalit či omezit jen na některé větve. Tato 
degenerace by z té prosté příčiny, že každý jedinec má tendenci se obklopovat podřízenými, které 
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intelektuálně převyšuje, postupovala velmi rychle a z historického hlediska rychlý konec 
komunistických stran východní Evropy ukazuje, že sofistikovaný systém pojistek je zde na místě (ani 
přímá absolutní moc nedělá ekleziomorfní struktuře dobře). Ekleziomorfní struktury mají v sobě sice 
určité stupně volnosti, ale „demokratické“ mody rozhodování se omezují jen na nejvyšší etáže a na 
záležitosti nejdůležitější – jedná se o jakýsi typ orákula, jakousi z nouze ctnost, protože organizace 
disponující metodou získávání správných poznatků by se měla teoreticky umět v jedné každé situaci 
jednoznačně (a správně) rozhodnout a neuchylovat se k intransparentním rozhodnutím úzkých grémií 
vyvolených s určitými spíše statistickými než demokratickými prvky. 

Novověká přírodověda je sice speciálním, ale přesto typickým případem ekleziomorfní struktury se 
všemi vylíčenými detaily. Právě prožívá období ne nepodobné potridentské fázi vývoje katolické 
církve, období nejvyšších personálních stavů, velkých finančních prostředků i obřích prestižních 
staveb. Zároveň se však šíří atmosféra obležení pevnosti – neotřesitelná sebejistota se proplétá s 
nedůtklivostí a podezíravým větřením nepřátelských pletich a kdesi už se v kolébce vrtí malý Voltaire. 
Od ekleziomorfních struktur se očekávají obecně nejen úkony typické v tradičních společnostech pro 
kněžstvo (poučování, poradenská činnost, provádění předpovědí a obřadů a úkonů k ovlivnění 
nejrozmanitějších dějů atd.), ale i státotvornost a podepírání struktury mocenské. Každá vyvinutá 
ekleziomorfní struktura tudíž spěje k racionalismu, jednoznačnosti a reprodukovatelnosti svých 
rozhodnutí (jak už řečeno výše) a nemůže z principu připustit jiné než z plného vědomí plynoucí 
prameny vlastních přání – Freud či Jung by mohli sotva být doktrínou státotvornou. Snaha 
ekleziomorfních struktur po v principu jednosměrném a redukcionistickém myšlení je jaksi typická a jí 
je poznamenán i tento pokus o reflexi už proto, že autor řečenou strukturu v její přírodovědné verzi v 
dospělém věku nikdy neopustil. Bylo by i nesprávné chápat tento příspěvek jako pamflet zamlčující 
dobré stránky pozorovaného předmětu. 

Základem dilematu ekleziomorfních struktur je skutečnost, že je velmi obtížné žít s nimi i bez nich. 
Jsou motorem, organizátorem a moderátorem nejrůznějších typů aktivit a snaha o to, aby 
ekleziomorfní struktura, naše opora i radost na straně jedné a kletba na straně druhé nepřebujela a 
nezdegenerovala, se rovná namnoze balancování na ostří žiletky. 

 2.3  Boloňský proces a program Erasmus+ 

Ruku v ruce se snahou o integraci Evropy, dochází v závěru 20. století k 
internacionalizaci vysokého školství a k vytváření jednotné platformy institucionálních 
pravidel, která by umožnila bezproblémovou cirkulaci vzdělanců v mezinárodním 
prostředí či lépe v prostředí otevřeného trhu pracovních sil. Snaha o sjednocení 
pravidel na vysokých školách napříč jednotlivými státy se nazývá tzv. boloňským 
procesem. Pročtěte si následující odkaz na stránky Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, abyste získali komplexní představu o konkrétních výsledcích 
boloňského procesu. Zároveň přemýšlejte, jak se výsledky tohoto procesu prakticky 
týkají vašeho studia. Co vám boloňský proces umožňuje? V čem spočívá jeho hlavní 
přínos? 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/bolonsky-proces-2 

 

S procesem internacionalizace vzdělání a cirkulace elit úzce souvisí další ze 
soudobých programů, s nimiž se můžete na VŠ setkat, totiž Erasmus+. Ten je 
zaměřen přímo na podporu zahraniční mobility vysokoškolských studentů a 
pedagogů, pomocí níž mají být posilovány oborové vazby napříč (nejen) Evropou. 
Právě díky souměřitelnému průběhu studia na vysokých školách v různých zemích, 
rozdělení studia do tří stupňů a společnému kreditnímu systému je umožněno, aby si 
student část svého studia bez obtíží splnil na zahraniční VŠ. Cílem programu je, aby 
se snižoval význam hranic, aby mladí lidé obdrželi ve správnou chvíli klíčovou životní 
zkušenost s pobytem v zahraničí, aby postupně mizely předsudky či strach 
z neznámého. Proto jsou součástí programu nejen institucionální ukotvení mobility a 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/bolonsky-proces-2
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snaha o snadnou administraci pobytu, ale především i významná finanční podpora, 
která podstatným způsobem snižuje náklady studenta (či jeho rodičů) na realizaci 
pobytu. Od roku 1987, kdy byl program spuštěn, tak mohly na zahraniční pobyt či 
praktickou stáž vyjet miliony studentů.  

Stejně jako v případě boloňského procesu, i zde si nastudujte příslušný odkaz, na 
stránkách Evropské komise, abyste o programu Erasmus+ získali více relevantních 
informací: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_cs 

 

Abychom však nezůstali jen u obecných informací a prezentace výhod. Prozkoumejte 
webový portál UJEP a zjistěte, jaké jsou vaše možnosti v případě, že zvažujete vyjet 
do zahraničí v rámci programu Erasmus+: 

https://www.ujep.cz/cs/erasmus 

Podívejte se i na webové stránky filosofické fakulty (zvláště na záložku katedry, na 
níž studujete). Jaké konkrétní smlouvy se zahraničními univerzitami máme 
podepsané? Kdo je fakultním koordinátorem/koordinátorkou? Jakou další podporu 
nabízí fakulta svým studentům v případě, že se rozhodnout vyjet? 

 

 2.4  Historie vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem 

Prostudujte si text Zdeňka Radvanovského v níže uvedeném odkazu (s. 13–33), 

z nějž se dozvíte základní fakta k historii vysokoškolského vzdělávání v severních 

Čechách a k založení univerzity na přelomu let 1990/1991.  

http://pribeh.ujep.cz/wp-content/uploads/2016/12/20161107_brozura_25small.pdf 

 

Zdeněk Radvanovský v jiném svém textu2 vysvětluje, proč se univerzita v Ústí honosí 
jménem fyziologa a lékaře Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869) a zároveň 
připomíná posledních 25 let vývoje instituce: 
 
Původním záměrem, sdíleným mezi předsedy přípravných výborů Západočeské univerzity v Plzni, 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v 
Opavě jsme se zpočátku i v Ústí klonili k názvu Severočeská univerzita v Ústí nad Labem. 
Pod vlivem skutečnosti, že se Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně po roce 1989 vrátila ke 
svému původnímu názvu Masarykova univerzita, převážil však v Přípravném výboru i ve Spolku pro 
založení univerzity v Ústí nad Labem názor, že by nově vznikající univerzita v Ústí nad Labem měla 
nést jméno tohoto slavného severočeského rodáka. Jejich rozhodnutí však v dalších dnech přineslo 
nečekané nesnáze. Paní RNDr. Eliška Purkyňová, pravnučka Jana Evangelisty Purkyně, napsala totiž 
6. prosince 1990 dr. Janu Janko, CSc., vědeckému pracovníkovi Ústavu teorie a historie vědy ČSAV 
dopis, v němž „po pro ni trpké zkušenosti s přejmenováním brněnské univerzity“ vyjadřuje svůj 
nesouhlas se zamýšleným názvem ústecké univerzity. Dr. Janko postoupil tento dopis tehdejšímu 
vedení Československé akademie věd a náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy s 
následující poznámkou: „Zabývám se výzkumem života a díla J. E. Purkyně a mohu potvrdit názor Dr. 
E. Purkyňové, že zvolení Purkyňova jména pro novou univerzitu není podloženo žádným reálným 
vztahem J. E. Purkyně k městu Ústí nad Labem. Obávám se, aby se pak neopakoval smutný a trapný 
případ s přejmenováním instituce, najde-li se vhodnější kandidát, spjatý s regionem a jeho historií.“ 

                                                 
2 RADVANOVSKÝ, Zdeněk; ŠIKOVÁ, Jana (a kol.): 20 let UJEP do kapsy: k 20. výročí založení 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP 2011. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_cs
https://www.ujep.cz/cs/erasmus
http://pribeh.ujep.cz/wp-content/uploads/2016/12/20161107_brozura_25small.pdf
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Následovala korespondenční debata mezi zástupci MŠMT, přípravného výboru a rodinnými 
příslušníky. Celou epizodu spojenou s pojmenováním ústecké univerzity nakonec moudře uzavřela 
druhá pravnučka Jana Evangelisty Purkyně, paní Olga Purkyňová z Ostravy. […] Nová regionální 
univerzita v Ústí nad Labem tak mohla přijmout název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně jako 
připomínku na velkého českého vědce a humanistu 19. století tohoto jména, narozeného v 
nedalekých Libochovicích.  
 
Přijetím zákona ČNR z 9. července 1991 o vzniku UJEP a rozhodnutím AK v tomtéž roce měla nová 
univerzita při své vzniku tři fakulty: Pedagogickou fakultu, Fakultu sociálně ekonomickou a Fakultu 
životního prostředí a dva ústavy: Ústav slovansko- germánských studií (ÚSGS, od r. 2008 součást FF) 
a Ústav pro studium romské kultury (od r. 1996 součást PF, přejmenován na Centrum interkulturního 
vzdělávání). I přesto, že nebyly zřízeny další zamýšlené fakulty, pokračovaly snahy o rozšíření 
univerzity o nové součásti. V letech 1992 a 1993 byly na katedře výtvarné výchovy PF postupně 
vytvořeny dva specializované ateliéry Sklo a Keramika a porcelán, z nichž usnesením AS UJEP v roce 
1993 vznikl institut výtvarné kultury (IVK). Jeho transformací v roce 2000 pak vznikla Fakulta užitého 
umění a designu (FUUD), která v roce 2008 změnila název na Fakultu umění a designu (FUD). Na 
podzim 1998 byl vytvořen z katedry technické výchovy PF Ústav techniky a řízení výroby (ÚTŘV). 
Jako završení snah o otevření technicky orientovaných studií na univerzitě transformací ÚTŘV v roce 
2006 vznikla Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM), dnes Fakulta strojního 
inženýrství. Nové požadavky na zdravotnické vzdělávání po vstupu ČR do Evropské unie vedly v roce 
2003 ke vzniku Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), který se transformoval do Fakulty zdravotnických 
studií. V témže roce došlo také k novému, opět neúspěšnému, pokusu transformovat PF na tři nové 
fakulty: Filosofickou, Přírodovědeckou a Pedagogickou. Myšlenka již nebyla opuštěna a v roce 2005 
se z PF vyčleňují Ústav humanitních studií (ÚHS) a Ústav přírodních věd (ÚPV), který se ještě v 
témže roce úspěšně transformoval na Přírodovědeckou fakultu (PřF). O rok později se obdobným 
způsobem transformoval ÚHS na Filosofickou fakultu (FF), čímž byly dovršeny původní snahy 
zakladatelů UJEP o zřízení univerzity s klasickými fakultami. V roce 2019 tvoří Univerzitu Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem osm fakult: Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta umění a 
designu, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta životního prostředí, Filosofická fakulta, Pedagogická 
fakulta, Přírodovědecká fakulta a Fakulta zdravotnických studií. 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

 Porovnejte napoleonský a Humboldtův princip reformy univerzitního 
vzdělávání. Který z nich je dnes spíše upřednostňován? 

 Porovnejte Magnu Chartu s Humboldtovými principy. Co stojí ve středu ideje 
univerzitního vzdělání? V čem spočívá jedinečnost univerzity? 

 Co činí z univerzit (v porovnání s jinými vzdělávacími institucemi) mimořádné 
místo? 

 Proč je univerzita typickým příkladem ekleziomorfní struktury? 

 Proč je v názvu ústecké univerzity jméno Jana Evangelisty Purkyně? 
 
ČETBA: krize univerzity se často pojí s iluzorností projektu vzdělanostní společnosti. 
Tomuto problému se věnoval rakouský filosof Konrad Paul Liessman a vydal k tomu 
knihu Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění (česky: Praha 2008). Vaším 
úkolem bude si knihu opatřit (např. v univerzitní knihovně či ve studovně katedry) a 
přečíst. V čem přesně spatřuje Liessmann problém současné společnosti, která 
samu sebe považuje za vzdělanou? A jakou roli v této situaci sehrávají univerzity? 
Liessmann též velmi kriticky hodnotí boloňský proces, který způsobil nivelizaci či 
přímo zglajchšaltování univerzit. Stejně kriticky se staví i ke studentské mobilitě, která 
v je v mnohých případech pouze neúčelným utrácením veřejných peněz. Souhlasili 
byste s Liessmannem, anebo vám jeho kritická reflexe přijde příliš pesimistická? 
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ČETBA II (dobrovolná): Ústecká univerzita vydala populárně naučnou biografii Jana 
Evangelisty Purkyně.3 Jestli chcete zjistit skutečný význam tohoto génia 19. století, 
opatřete si ji a ve volném čase prostudujte. Knihu naleznete ve studovně katedry 
historie nebo ve vědecké knihovně univerzity.  

 

 
MÍSTO PRO POZNÁMKY 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 3  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE: REŠERŠE, ODBORNÁ LITERATURA, 
VÝBĚR TÉMATU A HYPOTÉZA 

 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

● Vyhledávat odbornou literaturu. 

● Znát základní oborová periodika. 

● Rozlišit literaturu odbornou od neodborné. 

● Rozlišit primární a sekundární zdroj. 

● Správně postupovat při rešerších mezi odbornou literaturou a vhodně si vybrat 
téma a cíle svého výzkumu. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Odborná literatura; katalogy; oborová periodika; primární zdroj; sekundární zdroj  

 
Jako studenti humanitně zaměřeného programu budete velice často postaveni před 
úkol něco samostatně vybádat a podat o tom zprávu. Tím máme na mysli, že 
u mnoha kurzů, které budete absolvovat, je základní podmínkou pro udělení atestu 
napsání seminární práce. Jakkoliv se vám to nemusí zamlouvat, bude to vaším 
denním chlebem, a je proto třeba se naučit některá základní pravidla a 
zautomatizovat si určité postupy, abyste zbytečně neztráceli vzácný čas, až nastane 
chvíle, kdy budete potřebovat psát.  
Abyste mohli něco napsat, musíte sami nejprve číst. Jenže ani to nestačí. Musíte být 
orientovaní v literatuře, která se nazývá odbornou, musíte vědět, jak ji poznat, a kde 
ji najít. Musíte zároveň odhadnout, kolik zdrojů pro svou práci budete potřebovat a 
jaké použít spíš, aby vaše práce, např. z politologie, byla vyvážená a neopírala se o 
noticky z časopisů anebo o politické úvodníky ze stranických plátků. Rovněž je třeba 
odhadnout i množství času, které vyžaduje psaní seminární práce (přičemž samotné 
psaní zabere jen malou část celkového časového intervalu). 
Jaké formy zdrojů budete ve společenských vědách používat nejčastěji? Určitě to 
budou knihy (tzv. monografie nebo kolektivní monografie, pokud jsou v knize u 
jednotlivých kapitol různí autoři), dále pak sborníky (např. z různých konferencí), 
odborné články (z vědeckých časopisů). Ti, kteří budou tíhnout k historickým 
tématům, budou potřebovat i různé archiválie nacházející se ve fondech archivů. 
Spousta zdrojů se nachází na internetových serverech, např. zákony, vyhlášky, různá 
data ze statistických šetření (např. sčítání lidu atd.). Ale ani to není všechno. Pro 
odbornou práci lze využít i beletristické zdroje (různé romány či poezii), pokud třeba 
zpracováváme práci z estetiky, filosofie atd., můžeme použít i rozhlasové nahrávky, 
přepisy různých rozhovorů atd., vždy je ale třeba, aby byl výběr vyvážený (nelze 
napsat odbornou práci jen na základě přepisů vyprávění nějakého pamětníka) a aby 
byly zdroje vybrány nikoliv náhodně, ale vždy ve vztahu k řešenému problému.  
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 3.1  Kde najít odbornou literaturu? 

Před každým studentem leží nutnost co nejrychlejšího získání orientace v odborné 
literatuře. Nutnost tuto literaturu nalézt a opatřit si ji. Přičemž v humanitních vědách je 
situace ztížena tím, že některé odborné knihy, zvláště třeba z filosofie, jsou staršího 
data vydání a shánějí se špatně.  

Prozatím nechme stranou otázku po výběru relevantní literatury. Tu ověřenou a 
užitečnou zpravidla najdete vždy v sylabu u každého kurzu, který plníte. Výběr a 
sestavení nabídky již za vás učinil vyučující.  

Nabídka literatury v sylabu má ještě jednu výhodu – v naprosté většině případů 
naleznete tituly zde uvedené ve fondu katedrální studovny. Stačí tedy zajít tam a 
knihu pro vás služba nalezne. Významným omezením je ale fakt, že si knihu 
nemůžete zapůjčit prezenčně. Prostudovat ji můžete buď na místě, anebo si ji 
můžete nakopírovat či nafotit. Studovny svých kateder ale přesto navštěvujte. Nejen, 
že budete takříkajíc u zdroje a v obraze, dozvíte se řadu neoficiálních informací a 
srostete se životem katedry, naleznete zde ale také důležité dokumenty, články, texty, 
materiál atd. k jednotlivým kurzům, které vám zde nechají vyučující k nakopírování. 

Některé tituly naleznete ale i ve fondech Vědecké knihovny UJEP (VK UJEP), kde již 
je možnost zápůjčky standardně umožněna. Klíčovou schopností je naučit se 
vyhledávat v katalogu VK, který naleznete na adrese: arl.ujep.cz. Často i zde 
v katalogu bývají nascanovány obsahy jednotlivých knih, můžete si tedy z pohodlí 
domova zjistit, zda se vám vyhlédnutý titul skutečně hodí pro práci či zda se pod 
názvem knihy skrývá něco nečekaného. 

Vědecká knihovna univerzity ale není jedinou možností, kam jít. V Ústí nad Labem 
naleznete ještě i Severočeskou vědeckou knihovnu, která má své fondy odborné 
literatury. Katalog této knihovny naleznete na adrese: https://katalog.svkul.cz/. 

Svou odbornou (a veřejně přístupnou) knihovnu má i Muzeum města Ústí nad 
Labem. Na elektronický katalog se dostanete přímo ze stránek muzea: 
http://www.muzeumusti.cz/knihovna/o-knihovne.aspx. Knihy či časopisy si však 
můžete vyžádat pouze prezenčně. 

Může se ale stát, že některé tituly přesto ve fondech ani jedné vědecky zaměřené 
knihovny v Ústí nenaleznete. Někdy se bez takové knihy obejdete, někdy ji nahradíte 
jinou. Nicméně např. při psaní kvalifikačních prací se ocitnete v situaci, že se bez 
vytouženého titulu nedostanete z místa. Pokud se nechcete nazdařbůh vydávat do 
knihoven po celé republice zjišťovat, zda tu vaši publikaci náhodou nemají, 
doporučuji v prvé řadě prohledat souborný katalog Národní knihovny České 
republiky. Naleznete jej na adrese: https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-
katalog-cr/souborny-katalog-cr.  

Zde se totiž u každého vyhledaného titulu dozvíte, v jakých knihovnách ho mají, a 
kam tedy má smysl se rozjet. 

Úplní nadšenci propadnou během studia závislosti na kupování knih a budování 
vlastní odborné knihovny. V tom případě doporučuji čas od času navštěvovat 
antikvariáty vašich měst (byť neustále ubývají). V případě, že si budete chtít koupit 
nové knihy, je nejlepším řešením navštívit univerzitní knihkupectví (přímo v kampusu, 
v přízemí budovy knihovny). Zde je široký výběr odborné literatury. Pokud není výtisk 
aktuálně dostupný  v prodejně, obsluha vám jej ochotně objedná. 

https://katalog.svkul.cz/
http://www.muzeumusti.cz/knihovna/o-knihovne.aspx
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/souborny-katalog-cr
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/souborny-katalog-cr
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V průběhu studia na vás bude vyvíjen oprávněný tlak, abyste byli schopni sehnat a 
číst cizojazyčnou (zejména anglickou) literaturu, především pak odborné články 
z vědeckých časopisů. K vyhledávání a legálnímu bezplatnému stahování využívejte 
server: https://www.jstor.org/. Univerzita platí licenci, tudíž na všech počítačích 
napojených na univerzitní síť lze bezplatně stahovat libovolné množství zahraniční 
literatury. Vřele vám doporučuji odhodit ostych a zahraniční literaturu začít užívat.  

 

 3.2  Základní oborová periodika 

Další klíčovou znalostí je orientace v produkci oborových odborných periodik neboli 
časopisů. Možná, že se vám prozatím žádný z nich nedostal do ruky, protože 
v běžné trafice na ně nenarazíte. Vězte ale, že jich jen v humanitních vědách 
vycházejí desítky. Níže vám nabízíme základní výčet těch, o nichž byste jako 
humanitní vzdělanci měli vědět, stejně tak, jako byste měli alespoň tušit, co v nich 
vychází.  

 

a) Filosofie 

Zde zejména tradiční Filosofický časopis, který vychází 6x ročně, a dále pak 
Reflexe, která vychází 2x ročně. Oba časopisy v každém čísle přinášejí 
původní studie českých autorů, stejně tak jako překlady světové filosofie (ať už 
historických textů, anebo ze současnosti). 

b) Sociologie 

Jednoznačně nejdůležitějším je Sociologický časopis, který vychází 6x ročně, 
dále se lze v našich podmínkách setkat i se slovenským časopisem Sociológia 
(rovněž vychází 6x ročně).  

c) Politologie 

Zde existuje skutečně velké množství časopisů, např. Acta Politologica 
(vychází on-line 3x ročně), Mezinárodní vztahy (on-line, 4x ročně), 
Politologická revue (2x ročně), Politologický časopis (3x ročně)… všechny již 
vycházejí pouze elektronicky a v drtivé většině případů jsou články 
publikovány pouze anglicky.  

d) Další 

Např. The Journal of Culture (dříve Culturologia), Czech and Slovak Journal of 
Humanities, Ekonomická revue, Historická sociologie, Mediální studia, Religio 
(časopis pro religionistiku), Rexter (časopis pro výzkum extremismu, 
radikalismu a terorismu), Ekonomie a management, Československá 
psychologie, Československý lid (etnologický časopis). 

 

Ústecká Filosofická fakulta též vydává (nebo se spolupodílí na vydávání) několika 
časopisů. Na katedře politologie a filosofie vydává politologická sekce recenzovaný 
časopis Central European Journal of Politics a filosofická sekce vydává Revue Ergot. 
Články publikované v obou periodicích je možné nalézt na stránkách FF UJEP: 
http://ff.ujep.cz/76-periodika. 

 

https://www.jstor.org/
http://ff.ujep.cz/76-periodika
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 3.3  Jak poznat odbornou literaturu? 

Otázka umístěná v podnadpise této kapitoly je relativně obtížně zodpověditelná a 
vyžaduje určitou zkušenost, abyste byli samostatně nadáni schopností relevantního 
výběru.  

Při psaní odborných prací je třeba vycházet z odborné literatury. V humanitních 
vědách se ale nelze omezit pouze na ni. Uvidíte při svém studiu, že budete 
standardně pracovat s primárními prameny, které by jen těžko šlo označit za 
odborné. Máme na mysli např. díla typu Platónových dialogů, literární ukázky 
z krásné literatury, z poezie, biblické pasáže, rozličné eseje, ale i novinové články. 
V mnoha ohledech je účelné využití takových zdrojů zcela namístě (např. je naprosto 
v pořádku používat Platóna při snaze výkladu antické politické filosofie, stejně tak lze 
naprosto bez obav využít zprávy z neonacistických zinů, pokud mapujete soudobé 
projevy extremismu). Mnohdy se ale studentovi stane, že sáhne opravdu vedle a 
použije zdroj zcela nepřijatelný, anebo ho užije naprosto nepřijatelným způsobem 
(není možné psát práci o sociologii výchovy a použít při tom pouze Platóna, stejně 
tak jako není možné psát o krizi liberální demokracie a užívat při tom pouze 
alternativní média a dezinformační weby).  

Vždy je třeba mít jasnou představu o tom, co bude v práci užito jako primární a co 
jako sekundární zdroj. A je-li primární zdroj užívaný pro jistou míru kontroverze, je 
třeba o to více dbát na vhodný výběr sekundárních zdrojů. K rozlišení mezi nimi se 
ještě vrátíme. Nyní se ale přímo zaměřme na problém, jak rozpoznat odbornou 
literaturu. Patří mezi ní i knihy typu „Krvelační Vikingové“, anebo lze odborný text 
poznat pouze podle obtížných a dlouhých nadpisů? Níže přikládáme základní 
pravidla: 

 

1) Jste-li úplní začátečníci, držte se literatury, kterou vám vyučující nabízí 
v sylabu svého kurzu.  

2) Pokud vybíráte sami, zaměřte se vždy na následující indikátory. Každá 
odborná kniha/článek/kapitola ve sborníku atd. je odborná, pokud: 

a) Je standardně doplněna poznámkovým aparátem (buď ve formě 
poznámek pod čarou, anebo je připojen na konci textu). V takovém 
poznámkovém aparátu se průběžně nacházejí odkazy k citované či 
interpretované literatuře, vysvětlivky či poznámky jdoucí nad rámec 
hlavního textu. Každý odborný text musí být též doplněn bibliografickým 
seznamem (úplným výčtem použité literatury), který se obvykle připojuje na 
samý konec textu. 

b) Prošla recenzním řízením. To znamená, že před publikováním si text 
anonymně přečetli odborníci (nejčastěji alespoň dva a anonymně proto, že 
autor nezná jména recenzentů a recenzenti neznají jméno autora) a 
doporučili text vydat. Veškeré články otištěné ve výše uvedených 
odborných časopisech takovým řízením procházejí a vy je můžete s klidem 
využívat pro vlastní práci. V případě knih naleznete jména obou 
recenzentů v tiráži. Pokud zde údaj o recenzentech (též lektorech) chybí, 
důsledně zvažte, proč takový pramen používáte a zda jej při případné 
kritice uhájíte jako odborný. 
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c) Napsal ji renomovaný autor, který v dané problematice dlouhodobě bádá a 
publikuje. Toto samozřejmě vyžaduje zkušenost, není to ale přemrštěné 
měřítko. Jako aspiranti na akademický titul musíte mít základní orientaci 
v odborné obci a měli byste v klíčových oborech (sociologii, filosofii, 
politologii, ekonomii atp.) znát jména důležitých historických i současných 
autorů.  

d) Kniha vyšla v renomovaném nakladatelství (článek vyšel ve vědeckém 
časopise). Stejně tak, jako je dobré znát hlavní představitele oboru, je 
dobré vědět, že existuje několik tuzemských nakladatelství, která se 
specializují na odbornou literaturu. Ve filosofii jsou to např. OIKOYMENH, 
Vyšehrad, v sociologii SLON, v politologii CDK. Mezi další významné 
mezioborové odborné nakladatelské domy patří Portál, nakladatelství Aleš 
Čeněk, nakladatelství Pavel Mervart. Svou vlastní ediční řadu má i většina 
univerzit (např. Karolinum na pražské UK) a samozřejmě i Akademie věd 
ČR (pro filosofii nakladatelství Filosofia). 

e) Posledním důležitým kritériem (které ale není platné pro všechny případy) 
je stáří. Zvláště v analytických vědních oblastech (politologie a sociologie) 
je třeba pracovat s aktuálními údaji, vědeckými postupy, metodami atd. 
Proto je třeba zaměřit se vždy na recentní články. Ovšem i v jiných 
oblastech je třeba si dávat pozor. Budeme-li hodnotit husitské hnutí 
s pomocí komunistické historiografie vydané před rokem 1989, dojdeme 
patrně k jiným závěrům, než když použijeme práce soudobých historiků. 

 

Další důležité poznámky: buďte zdrženliví při používání publikací popularizačního 
charakteru, zvlášť pokud jsou z pera neznámých autorů. Ty můžeme číst ve svém 
volném čase, jejich použití při psaní odborné práce je ale sotva obhajitelné. Má-li váš 
text aspirovat na odbornost, musíte sami prokázat, že jste zvyklí užívat odborné 
zdroje a že jste nezamrzli u různých žurnalistických fabulací nad válečnými 
událostmi, „šokujících odhalení“ tajemné historie či červené knihovny filosofie (Sofiin 
svět). Jakkoliv se takové knihy výborně hodí v létě k vodě, uvidíte sami, že jakmile je 
podrobíte kritériím v bodech a–e výše, sotva obstojí. 

Obdobně opatrní byste měli být i v případě učebnic. Didaktické texty (jako třeba i ten, 
který nyní čtete) jsou při osvojování základních znalostí naprosto klíčové. Odborná 
práce je ale přeci jen o stupeň výše. Proto není možné při psaní odborného textu (byť 
se jedná třeba jen o seminární práci) používat „sociologii v kostce“ či učebnici 
literatury pro střední školy atp. Zde důsledně odlišujte – zatímco učebnice 
potřebujete proto, abyste pochopili elementární záležitosti, při psaní je neužíváte a 
neodkazujete na ně, protože se počítá s tím, že vy i čtenář ony elementární 
záležitosti ovládáte. Působilo by přinejmenším směšně, když byste odborníkovi na 
stranické systémy předložili odbornou práci o českém stranickém systému, v níž 
bude v klíčových pasážích odkazováno pouze na pasáže z učebnice politologie. Zde 
se totiž předpokládá, že jste obeznámeni především s odbornou produkcí oboru 
(aktuální články atp.).  

Poslední poznámka se týká internetových zdrojů. Jak na ně? V mnoha případech se 
jedná o relevantní (a pohodlně dostupnou) studnici. Je však třeba rozlišovat. Zatímco 
Wikipedii použijeme pro vlastní potřebu vždy, když se rychle potřebujeme 
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zorientovat, odkazovat na ni ve své seminární práci nemůžeme. A to jednak ze 
stejného důvodu, jako v případě učebnic – jedná se o zdroj, v němž se nachází 
pouze elementární údaje či souvislosti, s nimiž by měl být obeznámen každý, kdo se 
v dané problematice pohybuje. Hlavní problém ale spočívá v tom, že se jedná o 
anonymní encyklopedii. Nevíme, kdo hesla na Wikipedii psal, a nevíme, zda přitom 
neopisoval. S největší pravděpodobností nikdo ani nekontroloval správnost 
uvedených údajů. Chybí tedy institut odborníka-lektora, který by autorům hesel vracel 
jejich texty zpět k dopracování. Stejně tak se vyhneme různým studentským 
serverům s nahranými seminárními pracemi či jiným internetovým stránkám s 
různými citáty a moudry, kde nelze ověřit původce textu. Mohli bychom se při 
takovém počínání dopustit nepřímého plagiarismu (opisování), což je v odborné obci 
nepřijatelné. 

Naopak je vhodné používat internet při hledání primárních zdrojů (přepisy 
parlamentních projevů, statistické údaje z voleb atd.) anebo jako místo, na němž jsou 
volně dostupná PDF článků z odborných časopisů (které dnes vycházejí ve velké 
míře už jen v on-line podobě). 

 

 3.4  Primární a sekundární literatura 

 

Nyní, když umíme rozlišit odborný text od neodborného a populárně naučného, je 
třeba se vrátit k rozlišení mezi tzv. primárními a sekundárními zdroji. Jakmile totiž 
začnete o nějakém odborném tématu přemýšlet, shánět si literaturu, načítat a 
načrtávat si osnovu, napadne vás, že texty a materiály, které jste si pro svou práci 
vybrali, jaksi nehrají stejnou roli. Podívejme se nyní na pasáž ze slavného manuálu 
Jak napsat diplomovou práci od Umberta Eca, který situaci hodnotí takto:  

 „[…] k práci o knihách potřebujeme obyčejně dvojí druh knih: knihy, o nichž se hovoří, a pak ty, s 
jejichž pomocí se hovoří. Jinak řečeno, existují jednak texty, které jsou předmětem práce, jednak 
odborná literatura o těchto textech. […] Je tedy nutno rozlišovat vlastní texty od odborné literatury.“4 

 
Rozlišujeme tedy pramen (primární zdroj) od interpretace (sekundární zdroj). 
Píšeme-li o pojmu krásy u Platóna, pak jsou primárními zdroji Platónovy dialogy a 
sekundárním zdrojem budou vybrané soudobé odborné články k tématu. Budeme-li 
psát o motivu lásky v poezii Jana Skácela, budou primárním zdrojem Skácelovy 
básně, sekundárním pak různé literárněvědní studie. Píšeme-li o komunálních 
volbách v obci XY, pak budou primárním zdrojem data z těchto voleb.  
Zvláště při práci v humanitních oblastech, která je tak nějak více zaměřena na 
intenzivní četbu, se nabízí otázka, jíž si všiml i Eco: 
 
Otázka, která se v této souvislosti vnucuje, je následující: máme se pustit nejprve do četby textů, nebo 
do odborné literatury? Tato otázka by se mohla zdát sama o sobě nesmyslná, a to ze dvou důvodů: 1) 
rozhodnutí závisí na konkrétní situaci posluchače, který buď svého autora už dobře zná a potřebuje 
jeho znalost prohloubit, nebo se poprvé zabývá autorem, kterého nezná, který je obtížný a na první 
pohled dokonce nesrozumitelný; 2) v každém případě se nacházíme v bludném kruhu: bez 
předběžné znalosti odborné literatury se nám může zdát vlastní text obtížně dešifrovatelný, zatímco 
bez znalosti vlastního textu je problematické hodnotit odbornou literaturu. […].  

                                                 
4 ECO, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997, s. 140. 
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Nejrozumnější odpověď by mohla být podle mého názoru formulována takto: začneme tím, že si 
pročteme dvě nebo tři odborné knížky všeobecného charakteru, abychom si vytvořili základní přehled 
o celé problematice; vzápětí začneme číst texty zvoleného autora a budeme se snažit o to, abychom 
pochopili, o čem se v těchto textech hovoří; následně se vrátíme k odborné literatuře a podíváme se 
na ni komplexně; a konečně se opět pohroužíme do četby konkrétního autora, tentokrát už se znalostí 
odborného kontextu a zázemí. Tato rada je přirozeně příliš teoretická. Ve skutečnosti postupuje každý 
člověk také v souladu se svým vlastním založením a přáním, a nedá se ani říci, že by snad 
neuspořádané pojídání duchovních pokrmů bylo vždy na závadu.5 

 

Aby bylo rozlišení ještě jasnější, podívejme se na některé další příklady, které nám 
Eco nabízí v jiné části své knihy: 

 

Rozdíl mezi primární a sekundární literaturou musíme mít stále dobře na zřeteli, protože v odborné 
(neboli sekundární) literatuře se sice často vyskytují přepsané pasáže z literatury primární, ty však 
musíme považovat za prameny z druhé ruky, jak ještě uvidíme v následující části textu. Zbrklý a 
neuspořádaný pracovní postup nás může navíc svádět k tomu, že vše popleteme dohromady a pri-
mární i sekundární literaturu házíme do jednoho soudku. Pokud tedy za téma práce zvolíme 
Ekonomické myšlení Adama Smithe, a v průběhu práce si uvědomíme, že se místo výkladu 
Smithových textů zabýváme stále více tím, co o Smithovi napsal někdo jiný, je nejvyšší čas, abychom 
se zastavili a provedli jedno z následujících opatření: bud se vrátíme k primární literatuře, nebo práci 
přejmenujeme na Teorie A. Smithe ve výkladu soudobých britských liberálních myslitelů. Tím se sice 
nezbavíme povinnosti znát Smithovy texty, je však nad slunce jasnější, že meritum práce nebude 
spočívat ve zkoumání toho, co napsal anglický ekonom sám, nýbrž v interpretaci toho, co o něm 
napsali jiní poté, co si přečetli jeho knihy a našli v nich inspiraci. Budiž však jasně řečeno, že chceme-
li zasvěceně posuzovat Smithovy vykladače, musíme být schopni konfrontovat to, co napsali, s texty 
samotného Smithe. 
Výjimečný není ani případ, kdy stojí základní text více méně stranou našeho zájmu. Představme si, 
že začneme připravovat práci o škole „zenu“ a jejím vlivu v japonském filosofickém myšlení. Je 
přirozené, že v takové situaci musíme číst japonsky a nespoléhat na pár západních překladů, které 
máme k dispozici. A teď předpokládejme, že nás při studiu sekundární literatury výrazně zaujme způ-
sob, jímž byl „zen“ použit jedním z významných proudů americké literární a umělecké avantgardy 50. 
let našeho století. A rázem už nebude nutné, abychom s filosofickou a teologickou pečlivostí a 
precizností posuzovali smysl a význam myšlení „zenu“, protože nás začalo zajímat, jak se ony staré a 
originální myšlenky staly součástí západní umělecké ideologie. Téma práce bude pak znít: Vlivy a 
podněty zenu v „San Francisco Renaissance“ 50. let našeho století. A pokud jde o základní prameny, 
těmi se stanou Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti apod. Právě jejich texty nám totiž poskytnou primární 
literaturu, jíž se budeme zabývat především, zatímco pokud jde o vlastní „zen“, postačí spolehlivá 
knižní publikace a pár dobrých překladů. Přirozeně pod podmínkou, že nebudeme chtít dokazovat, že 
Kaliforňané nepochopili správně originální myšlení „zenu“, neboť v takovém případě by byla 
konfrontace s originálními japonskými texty nezbytná. Spokojíme-li se však poznatkem, že se 
Kaliforňané volně inspirovali překlady z japonštiny, budeme se moci zaměřit na to, co ze „zenu“ v 
Americe udělali, a ne na to, čím byl „zen“ na počátku, v původní podobě.6 

 
 
V souvislosti s rozlišením mezi primární a sekundární literaturou je třeba zdůraznit, 
že arbitrem je sám autor. Tedy: na základě vybraného tématu si sami určíte, který 
zdroj vám bude pramenem a který využijete pro kontext či interpretaci tohoto 
pramene. V různých seminárních pracích tak mohou být tytéž zdroje jednou použity 
jako primární, jindy jako sekundární.  
 

                                                 
5 Tamtéž, s. 140 n. 
6 Tamtéž, s. 72 nn. 
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 3.5  Výběr tématu, formulování výzkumné otázky a hypotézy 

 
S výběrem literatury samozřejmě úzce souvisí otázka tématu práce a jeho výběru. 
Zde se opět setkáte se dvěma možnostmi. Na úplném počátku studia vám často 
bude téma seminární práce zadáno. To ale neznamená, že byste si s výběrem 
literatury a s výzkumnou otázkou neměli lámat hlavu. Máte-li něco napsat, musíte 
vědět, proč to děláte a čeho svojí činností chcete docílit. Musíte vždy mít nějak 
formulovanou otázku, kterou si na počátku položíte, abyste věděli, co číst, jak práci 
strukturovat a na jaké detaily se zaměřit (a které naopak nechat stranou).  
 
Myslete vždy na to, že seminární práce nejsou výpisky z četby! Nestačí si přečíst 
dvě knížky a pak z nich na pár stran svého textu v bodech naházet některé důležité 
myšlenky a jít od toho. Následné čtení takových výpisků by byla pro vašeho učitele 
jen ztráta času (může si přečíst originál a nemusí se zabývat vaší stručnou a často 
bohužel i špatnou interpretací). Vám musí jít o víc. Všechny ty knihy a články čtete 
proto, abyste si zodpověděli nějakou otázku, abyste vyřešili nějaký problém. 
Vybraná literatura vám k tomu má pomoci. 
Metodologii výzkumu v jednotlivých oblastech společenských věd se budete dozvídat 
v průběhu svého studia při absolvování dalších kurzů (politologie, ekonomie, 
sociologie atd.). Některé záležitosti k metodologii připojujeme i v poslední kapitole 
této opory. Na tomto místě pouze předesíláme některé elementární skutečnosti, 
abyste už na úplném počátku chápali, že každý výzkum má své náležitosti a že vám 
přípravná fáze ještě před samotným psaním seminární práce zabere relativně hodně 
času. 
 

1. Výzkumné téma, výzkumný problém, cíle výzkumu 

Výzkumné téma je zárodkem, námětem pro další postup práce. Je tím 
nejobecnějším, co stojí na počátku naší práce. Budeme podnikat teoretický nebo 
empirický výzkum? Bude se jednat o výzkum základní anebo aplikovaný? Pokud 
máme téma ujasněné, přistupujeme k formulaci výzkumného problému. Výzkumným 
problémem je otázka nebo komplex otázek, na které má zkoumání přinést odpověď. 
Jedná se o postup zpřesňování tématu, postup od obecného ke konkrétnímu.  
Následně je možné formulovat cíl (cíle) výzkumu, tedy výzvu, k níž chceme 
výzkumem dojít. Cílem je obvykle nejen vyřešení výzkumného problému, nýbrž také 
forma prezentace výsledků, způsoby aplikace výsledků v praxi a také doporučení 
dalšího výzkumného postupu. V návaznosti na cíl můžeme formulovat výzkumné 
otázky a hypotézy. Vyjasnění cíle výzkumu (cíle práce) je důležitým předpokladem 
pro úspěšné zahájení naší snahy (četby a psaní). 
 

2. Výzkumné otázky  

Výzkumné otázky jsou již konkrétní artikulací výzkumného problému a má se jimi 
dosáhnout cílů. Formulace výzkumných otázek napomáhá uspořádání a 
systematizaci myšlenek, umožňuje organizovat výzkum a dává mu směr a koherenci, 
určuje hranice výzkumu. A zabraňuje výzkumníkovi, aby se vzdálil svým cílům. Z 
dobře formulovaných otázek musí být evidentní, jaké prameny (data) jsou zapotřebí k 
jejich zodpovězení. Není vhodné postavit výzkumnou otázku jako uzavřenou (tj. 
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takovou, na niž lze odpovědět ano/ne).  
 

3. Hypotézy 

Hypotéza je domněnka, předpoklad, podmíněně pravdivý výrok o vztahu mezi dvěma 
či více jevy, o existenci nějakého faktu, fenoménu, procesu a jeho příčinách, 
změnách apod., který lze vědecky vysvětlit. Hypotéza vychází z domněnky, je to 
zkusmé tvrzení o podstatě určité situace ve světě, je to vědecky zdůvodněný 
předpoklad možného stavu skutečnosti. Jako taková vyžaduje práci badatele, který ji 
musí potvrdit, nebo vyvrátit (např. empirickým ověřením, experimentem, 
dotazníkovým šetřením atp.).  
S pomocí hypotéz je možné posouvat poznání dál. Postavit dosavadní výzkum do 
nového úhlu pohledu, zproblematizovat dosud platné předpoklady atd. Ověřováním či 
falzifikováním hypotéz se buduje nová teorie o zkoumaném jevu, resp. přispívá se k 
jejímu prohloubení nebo rozšíření. 
 
Hypotéza bývá nejčastěji deduktivně vyvozena z teorie a slouží ověřování pravdivosti či nepravdivosti 
dané teorie. Jenomže hypotézu neformulujeme pouze deduktivně. Často na základě předběžně 
zkušenosti, intuice uvažujeme o možných vztazích mezi jevy. V tomto případě je hypotéza pokusným 
vysvětlením nějakého jevu, pokusná odpověď na otázky „jak a proč“. Následné ověření těchto hypotéz 
může vést k zobecnění – k formulování teorie. Hypotéza je nejenom efektivní nástroj verifikování 
vědeckých teorií, ale má navíc i objevitelskou (heuristickou) funkci. Kerlinger (1972) dokonce tvrdí, že 
„hypotéza je nejsilnější nástroj, který člověk vynalezl, aby dosáhl spolehlivého poznání“. Dále uvádí, 
že dobrá hypotéza by: a) měla být výrokem o vztazích mezi zkoumanými proměnnými; b) a měla by 
obsahovat jasné implikace pro ověřování těchto vztahů; Můžeme tedy konstatovat, že má být 
formulována v podobě, ve které je testovatelná.7 
 

Jistě si nyní říkáte, že to všechno je sice moc hezké, ale neřeší to vaše dilema, jak 
začít. Něco již bylo naznačeno ve výše citované pasáží z Umberta Eca, který si 
položil otázku, zda nejprve číst primární anebo sekundární literaturu. Došel k závěru, 
že je vlastně potřeba se pohybovat v kruhu a je třeba se i opakovaně vracet. 
Zdroje v průběhu přípravné fáze doplňovat anebo ubírat, výzkumné otázky a 
hypotézy upravovat nebo přeformulovat. Postup práce nemusí ve společenských 
vědách být striktní a rozhodně by se neměl stát generalizovaným strojovým 
automatismem, přesto je ale vhodné některé základní termíny (téma výzkumu, 
výzkumná otázka) mít na paměti. Víme-li, kde začít a jak postupovat, máme 
usnadněnou orientaci a šetříme čas na samotné psaní. 
Znovu opakujeme: musíte počítat s tím, že napsat vlastní text není jen o tom, 
sednout si k počítači a psát. Autorský počin vyžaduje mnoho hodin přípravy, 
získání orientace v dané oblasti (na úplném počátku i s přihlédnutím ke 
slovníkovým heslům na Wikipedii), formulování tématu, otázek, hypotézy, 
shánění zdrojů, jejich načítání, psaní poznámek a výpisků z četby, 
přeformulování otázek a hypotézy, vytvoření struktury (osnovy textu), rozvržení 
kapitol a pak teprve samotné psaní. Jak vidno, přípravná část může (a měla by 
být) daleko obtížnější a časově náročnější než vlastní psaní, které máte hotové 
třeba i za den či dva (pokud píšete nějaký drobný útvar v řádu jednotek stran).  
 
Vrátíme-li se k otázce rešerší a práci s literaturou, zbývá ještě jednou zodpovědět 

                                                 
7 Převzato a mírně kráceno z: FERJENČÍK, Ján: Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak 
zkoumat lidskou duši. Praha: Portál 2010, s. 32–33. 
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otázku, jak postupovat. Vřele doporučuji kombinovat tzv. metodu postupného čtení 
s metodou kaskády: 
 

1) V daném předmětu mě zaujal nějaký problém. Vymyslím si téma, zkusmo 
navrhnu otázky a cíle výzkumu. Podívám se na Google a Wikipedii, zjistím 
nějaká nejzákladnější fakta a tzv. si vykolíkuji oblast, v níž se chci pohybovat. 
S pomocí Googlu se též mohu dostat k různým slovníkům, kvalifikačním 
pracím a „seminárkám“, které jsou stručné, a s jejichž pomocí získám další 
vstupní znalosti. Znovu: tyto práce je užitečné číst, není ale vhodné se u 
nich zastavit a pracovat s nimi jako s jedinými zdroji. 

2) Již v této fázi se podívám v případě Wikipedie (doporučuji používat 
anglickou/německou, kde jsou hesla úplnější) na reference a v případě 
nalezených kvalifikačních prací na seznamy literatury. Nyní jsem získal nejen 
základní orientaci v problematice, ale i v příslušné literatuře, a navíc mám 
další inspiraci k výzkumným otázkám, hypotézám a cílům.  

3) Opatřím si odbornou literaturu podle seznamů z bodu 2), začnu číst, dělat si 
poznámky. Každý další odborný zdroj, s nímž přijdu do styku, má opět seznam 
literatury, kterou si mohu opatřit (tj. ona metoda kaskády). A opět mohu 
upravovat otázky, cíle atd. 

4) V určité chvíli je třeba si říci dost, jinak bychom v této přípravné fázi 
postupovali donekonečna a pořád sháněli další zdroje a zpochybňovali svůj 
dosavadní postup. Jakmile máme pocit, že jsme schopni (s tím, co víme) 
zodpovědět nějakou otázku (kterou jsme si položili my sami), můžeme 
přistoupit k psaní. 

 
Závěrem je třeba zmínit ještě jednu podstatnou (byť na první pohled banální) 
záležitost. Jakmile zjistíte, že jste s výběrem literatury ve slepé uličce (zamýšlenou 
knihu nikde nemají, vytoužený článek nelze stáhnout z internetu, archiválie se 
nachází na druhém konci republiky), není možné práci vzdát, předloženou otázku 
nevyřešit a vymlouvat se na nedostatek či nedostupnost zdrojů. Vždy je totiž možné 
vrátit se zpět k zadání práce, přehodnotit jej, postavit těžiště na jiném problému, 
položit si jinou výzkumnou otázku – a to vždy tak, abyste s pomocí zdrojů, které jste 
schopni sehnat, byli s to předsevzatý problém vyřešit. Aby se vám nestalo, že vás 
takové nepříjemné přehodnocování a změna kurzu přepadne v půlce psaní, je 
potřeba nepodcenit přípravné práce, rešerše k odborné literatuře atd. 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

 Zjistěte na stránkách VK UJEP, co je to meziknihovní výpůjční služba a jak 
funguje. 

 Jaké další časopisy kromě Ergotu a CEJOPu se na FF UJEP vydávají? 

 Vedle časopisů ryze odborných, úzce profilovaných, má český čtenář 
k dispozici ještě velké množství dalších, které se pohybují v populárně naučné 
oblasti, do nichž však přispívají často vysoce vzdělaní autoři, často i špičky 
z různých oborů. Proč to dělají? Snad proto, aby neztratili kontakt s veřejností 
či snad právě pro vědomí, že populární článek si, na rozdíl od odborného, 
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spíše někdo přečte. Mezi skvělá periodika, která má smysl číst, pokud se 
zajímáte o novinky v odborném životě této země, jednoznačně patří 
přírodovědecky zaměřený Vesmír, popř. historicky orientované Dějiny a 
současnost. Vyhledejte (a prohlédněte) si jejich on-line portály. 

 

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 4  PLAGIARISMUS A CITACE 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete vědět: 

● Co je to plagiarismus a kdy se z autora stává plagiátor.  

● Jak a kdy citovat. 

● Co jsou to přímé a nepřímé citace a při jakých příležitostech je používáme.  

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Plagiarismus; plagiátor; citace; přímé citace; nepřímé citace; parafráze 

 

 4.1  Co je to plagiarismus a jak se nestat plagiátorem? 

Plagiarismus je opisování, plagiátor opisovač. Za plagiátorství se označuje každý 
případ, kdy se osoba vědomě (přímo či nepřímo) uchýlí k publikování již publikované 
(ale i nepublikované) práce někoho jiného – s cílem prohlásit ji za svoji vlastní. 

S ohledem na fakt, že základní schopností humanitního vzdělance je schopnost 
formulovat společenský problém a s pomocí vhodně vybrané literatury jej samostatně 
řešit – a to nejčastěji v podobě původní studie, článku či monografie – jsou případy, 
kdy se z autorů stávají plagiátoři, hodnoceny zvlášť přísně. Jde o to, že každý, kdo 
se uchýlí ke krádeži cizího díla (nebo jeho části) s cílem si dopomoci k vlastním 
zájmům (kreditům, titulům), není jen zloděj. V důsledku totiž zrazuje samotný ideál 
vzdělance (neboť na vzdělání jen parazituje) a snižuje hodnotu práce svých kolegů, 
kteří se o autentický výkon v podobě vlastního textu snaží.  

Jistě jste již slyšeli o aférách různých opisovačů, z nichž ti nejznámější jsou leckdy 
spojeni s univerzitou a pomocí plagování si dopomohli k titulům i funkcím. To jsou 
obzvlášť smutné případy, neboť vinou těchto kariéristů klesá prestiž univerzit v očích 
většinové populace.  

Je tedy jasné, že v případě odhalení čeká plagiátora tvrdý trest. Na každé fakultě je 
jedním z orgánů samosprávy i disciplinární komise. V ní zasedají akademičtí 
pracovníci spolu se studenty, přičemž každé zasedání je vyvolané problémem, který 
je třeba řešit. Nejčastějším důvodem pro zasedání jsou právě odhalené případy 
opisování u studentů. Pokud vyučující pošle disciplinární komisi případ k projednání, 
je student nařčený z opisování pozván na zasedání a dostává možnost se nařčení 
buď bránit, anebo pokorně přiznat, že chybil. Jelikož studenti, kteří se uchýlí 
k opisování (a jsou odhaleni), nepatří k nejbystřejším, nejsou bystré ani jejich 
případné výmluvy: 

- „Nevěděl/a jsem, že se to nesmí.“ Ano, skutečně se to nesmí… 

- „Ztratil/a jsem zdroje“, popř. „Knihu jsem již vrátil/a do knihovny a nemohl/a 
jsem to tedy dohledat.“ Nemáte-li zdroj, musíte se obejít bez citace.  
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- „Napsal/a jsem to vlastními slovy.“ Tím je myšleno, že z opsané části byly 
vyškrtnuty dva přívlastky a namísto slova „konkrétní“ opisovač napsal 
„přesný“. Napsat něco vlastními slovy znamená uvést původní myšlenku 
jiného autora do nového kontextu, nových souvislostí atd. 

- „Zapomněl/a jsem, že je to citace.“ To se vám stát bohužel nesmí.  

- „Odevzdal/a jsem špatnou verzi.“ Jistě. Je běžné, že student má v počítači dvě 
verze své seminární práce. Jednu skvostnou a jednu ubohou. Vinou hloupé 
náhody se s železnou pravidelností stává, že je odevzdána ta horší, navíc 
ještě s opsanými pasážemi. 

- „Použil/a jsem jen pár vět z mnoha.“ I kdybyste použili jen jednu, musíte uvést, 
kdo je jejím autorem!  

 

Jakkoliv směšně mohou výše uvedené výmluvy působit, jednání disciplinární komise 
mívá spíše tragický charakter. Je to trapná, emotivně vyhrocená situace, nedůstojná 
dospělých lidí. Závěry jednání disciplinární komise bývají tvrdé. Nejčastějším 
verdiktem je podmínečné vyloučení ze studia, v případě, že se jedná o plagiarismus 
v důležitější práci (ročníková, kvalifikační), bývá závěrem vyloučení ze studia. Je 
proto zbytečné, abyste se kvůli nedostatku času, nepoctivosti anebo jen kvůli 
nepozornosti vystavovali takovému ohrožení. 

Možná se ptáte, jak probíhá kontrola vašeho textu. Nástrojů je několik, např. 
v případě kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových) se provádí kontrola 
automaticky v systému Theses. Ke kontrole seminárních prací slouží program 
Odevzdej.cz, nejsnazší je ale podezřelou část textu překopírovat do vyhledávače 
Google a výsledek je na světě v řádu setin vteřiny. 

V souvislosti s plagiátorstvím je ještě třeba odlišit jeden jev, a tím je kompilátorství. 
Na rozdíl od opisování se hůře odhaluje, a tím i hůře postihuje. Kompilace totiž není 
pouhé opisování, kompilát je text vzniklý složením myšlenek a závěrů sebraných z 
více jiných původních textů. V čem je problém kompilace? Především v tom, že 
neobsahuje žádný nový tvůrčí poznatek k tématu a není výsledkem výzkumné 
činnosti autora. Je pouze složením již známých a publikovaných faktů. To nemusí být 
nutně špatně – ostatně i učebnice, kterou právě čtete, je do velké míry kompilátem. 
Použité zdroje jsou zde řádně citovány, je na ně odkazováno. Též tuto učebnici 
nevydáváme za originální novátorské dílo, ale jen za příručku ke kurzu. 
V seminárních a zejména v kvalifikačních pracích ale nesmíte postupovat 
kompilačně, neboť vaším cílem je autentická snaha o vyřešení nějakého problému. 
Kompilátoři tedy nejsou na rozdíl od plagiátorů zloději, nemohou ale svou práci 
vydávat za původní, neboť nesplňuje základní podmínku vědecké práce. Pokud je 
kompilace za vědeckou práci vydávána, jsou porušovány zásady etiky vědecké 
práce. 

 

Chcete-li se vyhnout nařčení z plagiátorství, citujte! Přiznejte vše, co není z vaší 
hlavy, zejména v případě, že se jedná o: 

• Myšlenky, teorie, názory jiné osoby (osob), instituce 
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• Fakta, statistiky, grafy, tabulky (jakékoliv informace) přejaté z jiného 
zdroje, pokud se nejedná o obecně známá fakta (bude vysvětleno 
níže) 

• Úryvky z uměleckých děl, psaných, ale i mluvených projevů, přednášek 
atd. 

 

 4.2  Přímé a nepřímé citace 

Je třeba si ale uvědomit, že není citace jako citace. Rozlišujeme mezi sebou přímé a 
nepřímé citace. Zatímco v případě přímých citací se jedná o doslovné přepisy, 
v nichž (takřka) nic nemůžeme měnit, nepřímé citace se též nazývají parafrázemi a 
pracuje se s nimi trochu odlišně. Pojďme se ale nejdříve zastavit u přímých citací. 

 

 4.2.1  Přímé citace 

Co všechno je přímou citací? 

 Doslovný přepis 

 Autorský překlad. Ačkoliv máte pocit, že jste překladem mírně posunuli 
významy některých slov, přesto se jedná o přímou citaci, neboť autorem 
tvrzení nejste vy, ale autor původního textu. 

 Jak graficky znázorníme citovaný úsek v textu? 

 Nejlépe s použitím uvozovek. Na počátku citovaného úseku umístěných dole, 
na konci pak nahoře. BEZPROSTŘEDNĚ za koncem citovaného úseku 
umístíme odkaz na poznámku pod čarou a do ní napíšeme odkaz na původní 
zdroj. Poznámky pod čarou se vkládají automaticky (ve Wordu je pod 
záložkou „reference“ ikona „vložit poznámku pod čarou“). 

 

„Toto je příklad přímé citace.“8 

 

 V přímé citaci je nepřípustné cokoliv měnit. Text musí zůstat v původním 
znění. Existují však tři výjimky, kdy lze do autorského textu zasáhnout: 

1) Když je citovaný úsek dlouhý a vy jej nepotřebujete celý. Abyste nemuseli 
přepisovat celý odstavec či dva, když se informace pro vás užitečná nachází 
v první větě a pak až v závěrečné, můžete si dovolit prostředek textu vypustit, 
musíte ale na tento fakt čtenáře upozornit. Namísto vypuštěné části umístíte tři 
tečky v hranatých závorkách. Takovému vypuštění se říká elipsa. 

 

„Toto je první část užitečné informace, […] a zde následuje její druhá část.“9 

                                                 
8 A zde vložím bibliografický údaj s konkrétní stranou. Modelově např.: NOVÁK, Alois: Citujeme. 
Praha: SPN 1950, s. 90 (odkaz je smyšlený). Konkrétní metody a normy citování viz následující 
kapitola. 
9 Tamtéž, s. 91 (odkaz je smyšlený). 
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2) Může se stát, že budete pracovat s pramenem, v němž se nacházejí zjevné 
chyby. Abyste před čtenářem nepůsobili jako lidé, kteří neumí přepsat text ze 
zdroje, je vhodné upozornit, že se chyba nachází už v původním textu, a vy o 
ní víte. Dělá se to s pomocí latinského slova sic, které znamená „právě tak“. 
Například budete citovat novinový článek, v němž se nachází zjevná chyba 
v letopočtu, a tak do přímé citace bezprostředně za ni umístíte do hranatých 
závorek ono sic. 

 

„K sametové revoluci došlo v listopadu roku 1999 [sic] a již v prosinci byl 
Václav Havel zvolen posledním prezidentem ČSSR.“10 

 

3) Posledním přípustným zásahem je zvýraznění některé části původně 
nezvýrazněného textu, která je pro vás z nějakého důvodu zvlášť významná a 
chcete na ni čtenáře upozornit. Zvýrazňujeme zásadně pomocí kurzivy, nikdy 
ne protučněním či podtržením. Na konci citovaného úseku ještě pro čtenáře 
umístíme informaci (opět do hranatých závorek), že jsme provedli zvýraznění. 

 

„Zde se nachází zvlášť důležitá informace, bez níž by umístění této citace 
nemělo význam [zvýraznil JM].“11  

 

Proč používáme přímé citace? 

 Oživí text. 

 Často je v nich lépe formulováno to, co nám přijde důležité. Než bychom se 
pokoušeli to formulovat vlastními slovy, parafrázovat, je snazší použít přímo 
text vědecké autority. 

 V citátu je klíčové tvrzení, které dokládá náš vlastní postup. Jedná se tedy o 
silnou pasáž, s níž buď souhlasíme (podporuje nás v našich hypotézách), 
anebo se s ní kriticky vyrovnáváme.  

 

S pomocí našeho oblíbeného Umberta Eca přikládáme seznam osmi pravidel při 
vkládání přímých citací:12 

 

1) Úryvky z textů, které jsou předmětem našeho zájmu a našich analýz, musejí 
být citovány v rozumné míře. 

2) Citace z odborné (sekundární) literatury uvádíme pouze tehdy, mají-li takovou 
váhu, že podpoří a potvrdí naše vlastní náhledy. Špatný příklad: 

                                                 
10 NOVÁK, Eduard: „Sametová revoluce“, Šotek. Alternativní revue 35/2019, č. 15, s. 21–25, zde s. 23 
(odkaz je smyšlený). 
11 NOVÁK, Inocenc: „Nejdůležitější poznatky“, Překvapení.cz. URL: https://prekvapeni.kafe.cz/ [15. 3. 
2019] (odkaz je smyšlený). 
12 Převzato, kráceno a upraveno z: ECO, U: Jak napsat diplomovou práci, s. 196 nn. 

https://prekvapeni.kafe.cz/
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Jak tvrdí McLuhan, masové sdělovací prostředky představují „jeden 
z nejpříznačnějších jevů naší doby“. Nelze zapomínat na skutečnost, že jenom 
v naší zemi tráví podle Savoye „dva ze tří lidí celou třetinu dne před televizní 
obrazovkou“. 

 

Proč se jedná o špatný příklad? Předně jsou citovány příliš drobné úryvky, 
text je zmatečný a předně – v citovaných úsecích se nenachází žádná 
důležitá či objevná informace. Na druhou stranu – vyhněte se i kopírování 
příliš dlouhých pasáží! Čtenář si může přečíst originál a nemusí se zabývat 
vaší prací. Nepropadejte falešné představě, že vyučující přehlédne, že jste 
pro nedostatek vlastního textu dohnali požadovaný limit dlouhými citáty. 

3) Myšlenku citovaného autora byste měli sdílet, ledaže by se před a za 
citovanou pasáží nacházely naše vlastní kritické výhrady a poznámky.  

4) Z každé citace musí být jasně identifikovatelný autor a knižní nebo rukopisný 
pramen. Odkaz musí být přesný, úplný a kýmkoliv dohledatelný! Odkaz 
vkládáme vždy! 

5) Pracujte raději s publikovanými pracemi! Jen výjimečně se uchylujte 
k nevydaným rukopisům, magnetofonovým záznamům, televizním 
vystoupením, atd. Odbornou práci nemůžete postavit pouze na „bájném 
vyprávění starců“. 

6) Při užívání pramenů citujte z kritických edicí, např. ze souborných vydání (tj. 
sebraných spisů). Klasické autory citujeme dle tradičního úzu (dle čísel u 
paragrafů, viz níže). V celé práci odkazujeme vždy na jedno vydání 
(nejlépe první). Vždy uvádíme, s jakým vydáním a proč pracujeme! 

7) V pracích literárního charakteru pracujeme s originály, nikoliv s překlady! Není 
možné psát o motivech v lidových písních mongolských pastevců a neumět 
přitom mongolsky a neznat originální znění těchto písní. Téma práce volíme 
podle svých jazykových schopností (zde ale důležitá poznámka – znalost 
minimálně jednoho světového jazyka by ale měla být standardní součástí vaší 
intelektuální výbavy). 

8) Delší citace (více než tři řádky) můžeme vkládat do samostatného odstavce. 
Jelikož se jedná o oddělený text zakončený indexem, není nutné užít 
uvozovky. V počátcích vašich tvůrčích snah ale toto pravidlo nepoužívejte, 
abyste v textu zbytečně nevytvořili zmatek. 

9) Citace musí být věrné, tj. doslovně přepsané! Jakékoliv autorské zásahy 
uvádějte vždy do hranatých závorek! 

 

Obecně: s užíváním přímých citací buďte zdrženliví! Není možné poskládat text jako 
mozaiku přímých citací z jiných děl. Pak by nebyl zřejmý váš vlastní autorský přínos. 
Citujte skutečně jen to nejpodstatnější a myslete na to, že by celkový objem přímých 
citací ve vašem textu neměl přesáhnout cca 10–15 % vaší práce. Takže pokud píšete 
seminární práci na pět normostran, nemělo by v ní být více než 3/4 jedné strany 
přímých citací. 
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 4.2.2  Nepřímé citace/parafráze 

Nepřímé citace jsou záležitostí intelektuální (vědecké) poctivosti. Zvláště na počátku 
své vědecké cesty budete mít pocit, že přeci všechno, co píšete, máte z nějakého 
původního zdroje. A i když zrovna necitujete přímo, že je určitá pasáž vašeho textu 
zjevně ovlivněna myšlenkami někoho jiného. Je tedy třeba i na tento fakt upozornit a 
na konci takové části umístit odkaz na původní zdroj.  

Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou citací? 

 Nepřímá citace rozhodně není přímá citace bez uvozovek. Myšlenku, kterou 
jste si půjčili, jste dali do nového kontextu, transformovali jste ji. A 
transformací rozhodně není, když přepíšete koncovky mužského rodu na 
ženský nebo když vynecháte dvě slova v originálním textu. V takovém 
případě se dopouštíte plagiátorství.  

 K parafrázi se uchylujeme vždy, když víme, že myšlenku původního autora 
vystihneme stručněji, použijeme z ní jen určitou část, motiv atd. Jestliže u 
přímé citace doslovně přepisujeme originál, abychom ušetřili místo, v případě 
parafráze naopak místo šetříme tím, že složitost a košatost původní myšlenky 
převyprávíme v jedné větě vlastními slovy. 

 Jedno z důležitých vodítek též nabízí i náš oblíbený Umberto Eco: „Důkaz o 
tom, že jsme postupovali správně, získáme tehdy, dokážeme-li provést 
úspěšnou parafrázi, aniž bychom měli výchozí text před očima. Tím totiž 
nabudeme jistoty, že jsme text nejenom neopsali, ale že jsme jej navíc i 
pochopili.“13 

 

Z Eca si též půjčíme i praktické příklady. Porovnejte mezi sebou originální text (1) a 
tři varianty jeho převyprávění (2–4). Proč je varianta pod číslem 3 nepřípustná a co je 
nevhodné (nešikovné) na variantě pod číslem 4?14 

 

1. Originální text (COHN, Norman. I fanatici dell’Apocalisse. Milano 1965, s. 

128.): 

Ohlášený příchod Antikrista vyvolával stále větší napětí. Jedna generace za druhou žila v 
každodenním očekávání ďábla ničitele, jehož království se mělo stát dobou rozkladu, kdy nebudou 
platit zákony a kdy se bude loupit a drancovat a mučit a zabíjet, ale kdy se objeví také předzvěst 
vytouženého šťastného konce, druhého příchodu Vykupitele a Božího království na zemi. Lidé byli 
bdělí a pozorní vůči „znamením“, která měla podle proroků ohlašovat a doprovázet poslední „období 
nepořádků“. „Znamení“ však byla spatřována ve špatných vládcích, v občanské nesvornosti, ve 
válkách, v obdobích sucha, bídy a hladu, v morových epidemiích, v převratných událostech, v přeletu 
komet, v náhlém úmrtí významných osob a ve všeobecném růstu hříšnosti: nebylo proto nikdy obtížné 
je podle potřeby odhalovat. 

 
2. Korektní parafráze:  

Velmi explicitní je v tomto ohledu Cohn.15 Autor popisuje napětí příznačné pro toto období, kdy 

                                                 
13 ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci, s. 207. 
14 Následující část je mírně upraveným a kráceným přepisem z Tamtéž, s. 208 n. 
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očekávání Antikrista je zároveň očekáváním ďáblova království, poznamenaného bolestí a 
nepořádkem, ale i předzvěstí takzvaného druhého příchodu Vykupitele, návratu vítězného Ježíše 
Krista. A v období, kdy převládaly na světě smutné události, drancování, krádeže, bída, hlad a morové 
rány, nechyběla lidem nikdy „znamení“, ohlášená v textech proroků a zvěstující příchod Antikrista. 

 
3. Nesprávná parafráze (tj. plagiát): 

Na druhé straně není třeba opomenout skutečnost, že ohlášený příchod Antikrista vyvolával stále větší 
napětí. Jednotlivé generace lidí žily v každodenním očekávání ďábla ničitele, jehož království se mělo 
stát dobou rozkladu, kdy nebudou platit zákony a kdy se bude loupit a drancovat a mučit a zabíjet, ale 
kdy se rovněž objeví předzvěst druhého příchodu Vykupitele a Božího království na zemi. Lidé byli 
bdělí a pozorní vůči „znamením“, která měla podle proroků ohlašovat a doprovázet poslední „období 
nepořádků“. „Znamení“ však byla spatřována ve špatných vládcích, v občanské nesvornosti, ve 
válkách, v přeletu komet na noční obloze, v obdobích sucha, bídy a hladu, v morových epidemiích, v 
převratných událostech, v náhlém úmrtí významných osob (jakož i ve všeobecném růstu hříšnosti): 
nebylo proto nikdy obtížné je podle potřeby odhalovat.  

 
4. Téměř doslovná parafráze, která však není plagiátem: 

Sám Cohn, který již byl citován dříve, na druhé straně připomíná, že „ohlášený příchod Antikrista 
vyvolával stále větší napětí“. Jednotlivé generace žily v neustálém očekávání ďábla ničitele, „jehož 
království se mělo stát dobou rozkladu, kdy nebudou platit zákony a kdy se bude loupit a drancovat a 
mučit a zabíjet, ale kdy se objeví také předzvěst vytouženého šťastného konce, druhého příchodu 
Vykupitele a Božího království na zemi“. Lidé byli citliví vůči „znamením“, která měla podle knih 
ohlašovat poslední „období nepořádků“. Cohn k tomu poznamenává, že tato „znamení“ byla viděna i 
„ve špatných vládcích, v občanské nesvornosti, ve válkách, v obdobích sucha, bídy a hladu, v 
morových epidemiích, v převratných událostech, v přeletu komet, v náhlém úmrtí významných osob a 
ve všeobecném růstu hříšnosti: nebylo proto nikdy obtížné je podle potřeby odhalovat“.16 

 

V závěru předchozí podkapitoly jsme upozorňovali na střídmost v množství přímých 
citací. V případě nepřímých citací sice takové omezení neplatí, je ale třeba mít na 
paměti dvě zdánlivě protichůdná pravidla: 

1) Nepřehánějte to. Budete-li v každém odstavci nepřímo odkazovat na deset 
odlišných zdrojů a seznam literatury k „seminárce“ bude čítat stovky titulů, 
upadnete u hodnotitele textu v podezření, že jste si to všechno navymýšleli a 
polovinu zdrojů jste ani neviděli. Taktéž by se vám nemělo stát, že si každý 
odstavec vypůjčíte z nějakého zdroje a vytvoříte koláž – kompilát. Vždy musí 
být jasný váš osobní přínos k dané problematice. 

2) Průběžné odkazování je ale na druhou stranu potřeba, nechcete-li u 
hodnotitele vzbudit dojem, že jste nečetli vůbec nic a váš text je jen rádoby 
intelektuální úvahou (mlácením prázdné slámy). Práce s literaturou je totiž 
jednou z elementárních dovedností, které se máte naučit.  

 4.3  Metody citování a několik teoretických rad 

 

Asi jste si už všimli, že zde po celou dobu používáme jednu formu citování, která se 
nazývá „forma průběžných poznámek“. Činíme tak proto, že nám je bližší a 
považujeme ji za přehlednější a čtenářsky přívětivější. Pro západní vědu je ale 

                                                                                                                                                         
15 COHN, Norman: I fanatici dell’Apocalisse. Milano 1965, s. 128. 
16 COHN, Norman: I fanatici dell’Apocalisse. Milano 1965, s. 128. 
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typičtější „forma jméno-datum“, která se též nazývá „harvardským stylem citování“. 
Pojďme si obě formy blíže představit:17 

 

1) Harvardský styl 
Bibliografické údaje se neumisťují do poznámek pod čarou, ale ve zkrácené podobě 
přímo do textu. Vždy ve formě (příjmení autora, rok, strana). Pokud pracujeme s více 
díly jednoho autora, která vyšla ve stejném roce, odlišujeme je od sebe malými 
písmeny. Příklad: 
 
Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v 
kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř 
neřešitelný problém (Roche 2006, s. 97–98). Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě 
a změnu provádět dynamicky, „na vyžádání“, při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java 
scriptu (Masanès 2006c, s. 34). 
 

V seznamu literatury na konci práce uvádíme úplné bibliografické údaje a řadíme je 
podle prvního autora a podle roku. Příklad: 
 
MASANÈS, Julien, 2006a. Archiving the hidden web. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: 
Springer, s. 115–129. 
MASANÈS, Julien, 2006b. Web archiving. In: Marlin Deegan and Simmon Tanner, eds. Digital 
preservation. Londýn: Facet, s. 78–97. 
MASANÈS, Julien, 2006c. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web 
archiving. Berlín: Springer, s. 1–53. 
ROCHE, Xavier, 2006. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 
93–114. 

 
Výhoda harvardského stylu spočívá v tom, že odlehčuje poznámkový aparát a pro 
autora je i snazší napsat plný údaj do seznamu a v textu se omezit jen na uvádění 
autora, roku a strany. Na druhou stranu je pro čtenáře poněkud zmatečné to 
množství závorek se jmény v těle textu. 
 

2) Metoda průběžných citací 
Na bibliografické údaje odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo musíme 
odlišit od vlastního textu, nejlépe jako horní index (Word formátuje automaticky). 
Příklad: 
 
Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v 
kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř 
neřešitelný problém.18 Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět 
dynamicky, „na vyžádání“, při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu.19 

V poznámkách pod čarou jsou odkazy v pořadí, v jakém je na ně odkazováno v 

                                                 
17 Následující část je převzata, krácena a upravena z „Metody citování“, in: Nová citační norma ČSN 
ISO 690: 2011 – Bibliografické citace. URL: https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani 
[25. 4. 2019]. 
18 ROCHE, Xavier: „Copying websites“, in: MASANÈS, Julien (ed.): Web archiving. Berlín: Springer 
2006, s. 93–114, zde s. 97 n. 
19 MASANÈS, Julien: „Web archiving: issues and methods“, in: Tentýž (ed.): Web archiving. Berlín: 
Springer 2006, s. 1–53, zde s. 34. 
 

https://sites.google.com/site/novaiso690/
https://sites.google.com/site/novaiso690/
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textu. Jedna poznámka může obsahovat odkazy na více zdrojů. Blíže se ke 
správnému sestavení bibliografického údaje ještě vrátíme v následující kapitole a 
řekneme si i o možnostech zkracování. Zde jen dodejme, že stejně jako v případě 
harvardského stylu i zde musíme na závěr připojit seznam použité literatury a v něm 
uvádět úplné bibliografické citace v abecedním pořadí dle příjmení hlavního autora.  

Výhodou tohoto stylu je, že veškeré údaje jdoucí nad rámec hlavního textu umístíte 
do poznámek. Text je odlehčený, zato je ale přetížený poznámkový aparát a leckdy 
se v něm špatně hledá, neboť ve špalku malých písmen zanikají jednotlivé údaje. 
Obě metody zkrátka mají svou extrémní podobu. Setkáte se s autory, jejichž texty se 
pro množství závorek s různými jmény a roky vydání nedají číst, stejně tak jako 
s autory, kteří demonstrují svou genialitu pomocí přebujelého poznámkového aparátu 
a pokouší čtenářovu trpělivost. Nezřídka zabírá text v poznámce větší část tiskové 
strany než text hlavní.  

Tím se dostáváme ještě ke třem důležitým otázkám: (1) Co všechno patří do 
poznámek pod čarou, (2) proč jsou citace a parafráze tak důležité a (3) kdy citovat 
nemusíme? 

 

1. Do poznámek pod čáru umístěte vše, co jde nad rámec hlavního textu. Tedy 
vše, co nesměřuje bezprostředně k pointě. Myslete vždy na to, že běžný 
čtenář poznámky nečte a dívá se do nich, jen když ho něco v textu hodně 
zaujme. Proto by se vám nikdy nemělo stát, že se v poznámce objeví nějaká 
klíčová informace, bez níž hlavní text nelze pochopit. Na druhou stranu ale 
v hlavním textu nemohou být vysvětlivky cizích slov, různé odbočky a 
zajímavosti atd., které jen zdržují a vytvářejí překážky v jeho plynulém toku. 
Konkrétní příklady: 

 Odkazy na literaturu (přímé i nepřímé citace, ale i literaturu, s níž přímo 
nepracujete, ale která s vaším tématem souvisí (rozvíjí jej po jiné linii), víte o 
ní a považujete ji za vhodnou k připomenutí pro čtenáře.  

 Originální znění vlastních překladů. Pokud pracujete s cizojazyčnou literaturou 
a chcete z ní citovat do hlavního textu, můžete se pokusit o vlastní překlad. 
V každém případě doporučuji do poznámky vložit originální znění, aby čtenář 
mohl případně porovnávat.  

 Vysvětlivky a poznámky, slovníková hesla obtížných termínů atp. 

 

2. Proč je důležité ve vědecké práci odkazovat? Důvodů je vícero: 

• Díky odkazování se sami přihlašujeme k doposud provedenému výzkumu a 
navazujeme na něj. 

• Potvrzujeme (či lépe: ověřujeme) vlastní argumentaci a hypotézy. 

• Tím, že čteme a používáme odborné práce, se zapojujeme do odborné 
komunity a sami se stáváme vědcem/vědkyní. 

• Tím, že je výzkum opřen o vědecké poznatky, získává na serióznosti.  

• Veškeré odkazy jsou pro čtenáře užitečné. Dostane tak od vás rešerši zdarma. 
Pište vždy s ambicí rozšířit obzory čtenáře.  



48 

 

3. Citacím se můžeme vyhnout, pokud uvádíme informaci, která má povahu 
obecně známého faktu. Abychom poznali, co je obecně známý fakt, je třeba 
přemýšlet, z jakého oboru práci píšeme a kdo ji bude číst. Jedná se tedy do 
jisté míry o věc intuice. V seminární práci z filosofie, jejímž hodnotitelem bude 
zkušený filosof, nemusíme vysvětlovat, že se filosofie skládá ze dvou řeckých 
slov a odkazovat přitom na učebnici společenských věd pro střední školy. 
Stejně tak není třeba odkazovat na zdroj v případě, že o Platónovi napíšeme, 
že to byl antický filosof, který žil v Athénách. Jakmile ale postoupíme nad tuto 
banální rovinu učebnicových faktů a začneme psát o konceptu světa idejí a 
možnosti jejich rozumového nahlédnutí, budeme již muset používat jak 
prameny (vybrané Platónovy dialogy), tak i interpretace (studie o antické 
filosofii), s jejichž pomocí problém uchopíme a dokážeme, že mu rozumíme.  

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

 Proč se v učebnicích necituje? 

 Vezměte znovu do ruky knihu K. P. Liessmanna, Teorie nevzdělanosti,20 a 
otevřete jí na s. 37, kde začíná 3. kapitola. Pročtěte si tuto stránku a pokuste 
se smysl obou odstavců parafrázovat do nového, kratšího odstavce. 

 

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 
ODKAZ NA LITERATURU 

 ECO, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997. 

                                                 
20 LIESSMANN, Konrad P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia 2011. 
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 ZBÍRAL, Robert: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských 
odborných prací. Praha: Linde 2009. 
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https://sites.google.com/site/novaiso690/
https://sites.google.com/site/novaiso690/
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 5  FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI  

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete znát: 

● Základní formální náležitosti seminární/kvalifikační práce.  

● Získáte základní rady ke správnému sestavení bibliografického odkazu. 

● Naučíte se používat některé základní odborné termíny.  

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Formální náležitosti; bibliografický odkaz; odborná terminologie 

 

 5.1  Formální požadavky na podobu odevzdaného textu 

 

V této kapitole pro vás máme několik důležitých doporučení k formální podobě 
odevzdaného textu. Jedná se o soubor nudných pravidel, která je ale vhodné mít 
vždy po ruce, a zvlášť před odevzdáním své seminární práce do něj nahlédnout. 
Absolutně není nutné všechna pravidla umět zpaměti, stejně tak se ale nelze divit, 
když uslyšíte pojem jako „normostrana“ či „řádkování“.  
V zásadě vycházíme z ediční směrnice, kterou užíváme na katedře politologie a 
filosofie. Je však důležité hned na úvod předeslat: 
1) Dodržení formálních náležitostí je věcí autorské cti. Odevzdáte-li text 
s pravopisnými chybami, zoufale naformátovaný a s ledabyle sestaveným 
poznámkovým aparátem, nepůjde-li z vašich bibliografických odkazů dohledat zdroj, 
nečekejte úspěch. Ze strany čtenáře/hodnotitele to bude hodnoceno jako 
nepřípustná drzost. Na druhou stranu, ani striktní dodržení formálních náležitostí vás 
nezachrání, pokud je samotný obsah vaší práce špatný. Je tedy třeba vyváženě dbát 
jak na kvalitu textu, tak i na jeho výpravu.  
2) Níže uvedená pravidla nejsou ta jediná možná. Není to tedy tak, že když namísto 
dvojtečky za jménem autora použijete čárku nebo když neuvedete do uvozovek 
název časopiseckého článku, tak je všechno špatně. Formální náležitosti jsou spíše 
sady doporučení. Dokladem toho je i fakt, že každý časopis má trochu jinou podobu 
bibliografie, každý vědecký obor má jinou tradici citování a i kolegové z jednoho 
pracoviště mezi sebou vedou pře o tom, který styl je nejlepší. Proto prosím vnímejte 
níže uvedená pravidla jen jako doporučení, která je možno si mírně přizpůsobit. Platí 
ale důležitá zásada: jakmile se pro jeden styl rozhodnete, musíte jej dodržet od 
začátku do konce textu. Čtenář by upadl do rozpaků, kdyby v půlce vašeho textu bylo 
najednou jiné formátování a průběžné citování se změnilo na harvardské. 
3) Necháváme stranou otázku pravopisu a jazykovou úroveň textu. Ačkoliv nikdo 
učený z nebe nespadl, vy už jste univerzitními studenty a musíte počítat s tím, že na 
vás budou kladeny určité nároky. Schopnost napsat a odevzdat text bez překlepů, 
pravopisných a věcných chyb a na určité stylistické úrovni by pro každého studenta 
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měla být samozřejmostí. Pokud na revizi vlastního textu nestačíte a necítíte se být 
silní ve věci shody podmětu s přísudkem, v užívání přechodníků, koncovkami při 
smíšeném skloňování přídavných jmen přivlastňovacích, pak si navykněte před 
odevzdáním dát text někomu blízkému přečíst. To je ovšem vhodné učinit i v případě, 
že si v otázce pravopisu věříte. Jde totiž o to, že si váš text přečte někdo, kdo není 
unaven jeho genezí a vidí jej až jako hotový produkt. 

 5.1.1  Obecné náležitosti  

 

 Text pište v textovém editoru MS Word. Standardně jej používají všichni 

vyučující. Pokud používáte jiný editor, dbejte na to, že výsledný text převedete 

do formátu .docx. Vtípek s odevzdáním textu ve formátu, který vyučující 

nemůže pohodlně otevřít, je už poněkud vyčpělý.  

 Ať už se rozhodnete pro písmo patkové (Times New Roman) či bezpatkové 

(Arial), vždy jej formátujte do velikosti 12 b.  

 Řádkování nastavte na 1,5 řádku. Mezi jednotlivými řádky se vytvoří mezery, 

které jsou pro hodnotitele výhodné, píše-li si ručně poznámky.  

 Text zarovnávejte do bloku.  

 Okraje nechte nastavené automaticky na 2,5 cm (ze všech čtyř stran). Pouze 

u kvalifikačních prací (BP/DP) je doporučováno nechat levý okraj širší (3–3,5 

cm) kvůli pevné vazbě. 

 V textu se používají pouze běžné zkratky, a to jen v nejnutnějších případech. 

Pokud zkratky používáte, měli byste na konci spisu přiložit i jejich seznam. Do 

seznamu zkratek nepište zkratky typu tj., apod., atd., srov., ale umístěte sem 

zkratky institucí, organizací (ČSR, UJEP…).  

 Názvy publikací (monografií, kolektivních monografií, sborníků, a časopisů) 

jsou i v hlavním textu psány kurzivou.  

 Stejně tak se kurziva používá pro zvýraznění nějakého textu, zatímco tučné 

písmo nebo podtržení se standardně nepoužívají, neboť působí příliš křiklavě. 

 Pozor na psaní a použití SPOJOVNÍKŮ (-) a POMLČEK (–): 

o SPOJOVNÍK je kratší než pomlčka a nikdy se okolo něj nedělají 

mezery. Používá se při:  

 připojení spojky -li (např. můžeš-li), 

 spojení jmen (např. Rakousko-Uhersko), 

 slučovacím spojení (např. propan-butan), 

 upřesnění místa (např. Praha-Vysočany), 

 adjektivních složeninách (např. modro-bílý), 

 rozdělování slov na konci řádku. 

o POMLČKA (klávesová zkratka Alt + 0150) je delší a užití mezer je 

komplikovanější: 
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 můžeme-li dosadit místo pomlčky jakékoli slovo (až, do, versus, 

apod.), nejsou okolo ní mezery (např. 1950–1960, 7–9 dní, 

otevřeno 8–12 h), 

 užíváme-li pomlčku pro oddělení vložené myšlenky či citátu, pak 

kolem ní mezery jsou. 

 

 5.1.2  Formální úprava citací 

 

 Pro uvození či citování textu se užívají v češtině běžné uvozovky, tj. dvojité, 

před textem dole, za textem nahoře, bez mezer. Pokud stojí v uvozovkách 

celá věta, kladou se uvozovky až za její interpunkční znaménko, pokud jsou 

v uvozovkách jen jednotlivá slova, uvozovky jsou přímo za nimi, např.: 

Seleukeia zvaná „Železná“; Lucretius říká: „[…] nebe, které se povětřím zove.“ 

 V případě, že citovaný úsek textu obsahuje uvozovky již od autora (citát 

v citátu), užijeme pro odlišení další, jednoduché uvozovky:  

„[…] a tento vítr se nazývá Eurus, jako ‚ten, který vane od Východu‘.“ 

 V uvozovkách je vždy pouze citovaný text; pokud následuje za citovaným 

textem odkaz v závorce (harvardský styl), klade se vždy až mimo uvozovky. 

 Nikdy se týž text nezvýrazňuje zároveň uvozovkami a kurzivou, nedává to 

smysl. 

 5.1.3  Poznámkový aparát a bibliografické údaje 

Poznámky jsou vkládány do textu automaticky jako poznámky pod čarou (záložka 

reference) a jsou chronologicky číslovány. Výchozí formátování: písmo dle písma 

v těle textu, velikost 10 b., automatické nastavení řádkování je 1. 

Jak již bylo řečeno výše, správně sestavený bibliografický údaj se pozná tak, že 

podle něj kdokoliv a kdykoliv může dohledat odkazovaný zdroj. Citace podle normy 

ČSN ISO 690 má obsahovat: 

 Příjmení a jméno autora (autorů), křestní jméno 

 Název publikace 

 Pořadí vydání (jen v případě jiném než prvním) 

 Místo vydání 

 Nakladatelství 

 Rok vydání 

 Rozsah 

 ISBN (standardní číslo) v případě monografií, ISSN v případě časopisů 
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(seriálů).  

 

Poslední dva údaje ale považuji za nadbytečné. Jednak u starších publikací žádné 

standardní číslo neobjevíte a informaci o rozsahu čtenář také sotva upotřebí. Já 

osobně při sestavování bibliografického údaje vynechávám i nakladatele, což ale 

nechávám na vašem vlastním uvážení. Níže tedy naleznete jednu z mnoha 

možností, jak v případě, že citujete průběžnou formou, sestavit plný údaj v poznámce 

pod čarou a v konečném seznamu literatury: 

 

1) Odkazujete-li na příslušnou publikaci poprvé, musíte uvést tzv. plnou citaci. 

Příjmení autora můžete napsat velkými písmeny, lépe se pak v poznámkách 

hledá (zvlášť, pokud je v jedné poznámce odkaz na více zdrojů). Na konci 

odkazu pak připojte ještě konkrétní stranu (nebo stránkový rozsah), na níž se 

ve zdroji nachází citované místo. V případě seriálů (časopisů) se vlastní článek 

dává do uvozovek a až název časopisu (jako zdrojový dokument) formátujeme 

do kurzivy. Na konci odkazu je třeba nejprve umístit stránkový rozsah citované 

studie a pak až odkaz na konkrétní stranu, z níž citujeme. Velice obdobná je 

forma bibliografického údaje i v případě sborníku či kolektivní monografie, která 

má svého editora. 

 

a) monografie: 

 

HAVLÍČEK, Aleš: Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón. Ústí nad Labem: 

AUP 2013, s. XX–XX. 

 

b) článek v časopise: 

 

CHARVÁT, Jan: „Dělnická strana: hegemon české krajní pravice v novém tisíciletí“, 

Střední Evropa: revue pro středoevropskou kulturu a politiku 28/2012, č. 136, s. 103–

115, zde s. XX. 

 

c) článek ve sborníku: 

 

KOHÁK, Erazim: „Filosofie jako program a útěcha“, in: HERMANN, Tomáš – 

MARKOŠ, Anton (eds.): Emanuel Rádl – vědec a filosof. Sborník z mezinárodní 

konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela 

Rádla (Praha 9.–12. února 2003)/Emanuel Rádl – Scientist and Philosopher. 

Proceedings of the International Conference commemorating the 13Oth Anniversary 

of the Birth and 60th Anniversary of the Death of Emanuel Rádl (Prague, February 

9.–12. 2003). Praha: OIKOYMENH 2004, s. 226–237, zde s. 230. 

d) internetové prameny [do hranaté závorky uveďte datum, kdy jste 
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příslušnou stránku naposledy navštívili]: 

 

KOSATÍK, Pavel: Sen o novém náboženství. URL: 

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2271&mode=ne

sted&order=0&thold=0/10. 12. 2014/ [15. 9. 2015]. 

„Walter Ehrlich“, biografické heslo in: American Physiological Society, URL: 

http://www.the-aps.org/mm/Membership/Obituaries/Walter-Ehrilch.html [20. 11. 2018]. 

e) diplomové/disertační práce: 

NOVÁK, Jan: Význam literatury ve výchově: diplomová práce. Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně, Filosofická fakulta 2004, s. XX. 

2) Odkazujete-li opakovaně ke stejnému zdroji, pak lze při bezprostředním 

opakování užít zkrácené citace „Tamtéž“ pouze s uvedením příslušné strany: 

Tamtéž, s. 65.  

3) Odkazujete-li opakovaně ke stejnému zdroji, avšak nejedná se o 

bezprostředně opakovaný odkaz (tj. na zdroj jste odkázali v poznámce č. 2 a 

pak až v poznámce č. 4, přičemž v poznámce č. 3 se objevil odkaz na odlišný 

zdroj), můžete bibliografický údaj zkrátit např. následovně: 

HAVLÍČEK, A. Ideje a zbožnost, s. XX. 

CHARVÁT, J. „Dělnická strana…“, s. XX.  

4) Bibliografické údaje v seznamu literatury 

Již jsme uváděli, že každá práce musí být opatřena konečným soupisem použité 

literatury. Forma uvedení jednotlivých zdrojů je obdobná té, která se užívá 

v poznámkách pod čarou při citování – tj. plná citace. Vynechány jsou pouze odkazy 

na příslušné strany, ze kterých bylo citováno (strany rozsahu článku či studií však 

zůstávají zachovány). 

 

5) Obrazové přílohy: 

Pokud užíváte obrazové přílohy, pak je vkládejte vždy až za text. Jednotlivé přílohy 

číslujte římskými číslicemi (I., II., III., IV…) a před obrazovou přílohu vložte její 

soupis. Minimální rozlišení každého obrazu doporučujeme alespoň 300 dpi. 

 

 5.2  Rozsah textu a titulní list 

 

Možná i vy jste byli na pochybách, když vám byla zadána práce o určitém rozsahu 

(např. 5 stran). Počítá se do toho rozsahu i titulní list, úvod, poznámky pod čarou, 

http://www.the-aps.org/mm/Membership/Obituaries/Walter-Ehrilch.html
http://www.the-aps.org/mm/Membership/Obituaries/Walter-Ehrilch.html
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závěrečný soupis literatury? A kolik textu se vlastně může a má vejít na jednu 

stranu? 

V českém odborném prostředí se text počítá na tzv. normostrany, což je výsledek 

přepočtu znaků (úhozů), který by se měl vejít na jednu stranu A4. V ideálním případě 

to vypadá tak, že na jeden řádek by se (včetně mezer) mělo vejít 60 znaků a pod 

sebe na jednu stranu 30 řádků. Každá normostrana by tedy měla obsahovat 1 800 

znaků.  

Zadá-li vám vyučující práci o rozsahu 5 stran, má tím na mysli 5 normostran, a tedy 

5x1 800 znaků. Budete-li používat doporučené formátování (dvanáctibodové písmo, 

1,5 řádkování, 2,5 cm okraje ze všech čtyř stran), budete se rozsahu normostrany 

blížit (spíše jej budete mírně překračovat).  

POZOR! Do tohoto rozsahu se počítá jen tělo textu. Titulní list, seznam literatury či 

poznámky pod čarou se nezapočítávají.  

A POZOR ještě jednou: za nesplnění se považuje jak nedodržení, tak i překročení 

rozsahu. Je-li váš úkol napsat 5 stran, musíte si práci rozvrhnout tak, abyste 

neodevzdali 15 stran. Univerzita nejsou uhelné doly, abychom údernicky stvrzovali 

normy. Za přijatelné se považuje nedodržení či překročení limitu max. o 10 % (tj. 

max. půl strany v případě pětistránkového textu). 

 

Aby vaše práce splňovala i určité vizuální formální náležitosti, měla by být opatřena 

titulním listem. Jeho podoba je čistě na vás, doporučujeme však účelnou střídmost. 

Z informací, které by se na titulním listě měly objevit, zdůrazňujeme zejména: 

 

 Název práce 

 Jméno autora (STAGový kód) 

 Název univerzity, fakulty a katedry, na které je kurz vyučován a práce 

odevzdána 

 Název kurzu, k jehož splnění práce slouží 

 Jméno vyučujícího kurzu 

 Akademický rok a semestr, ve kterém je kurz vyučován 

 Datum odevzdání 

 Ročník, ve kterém se student nachází 

 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

Jistě jste zjistili, že se v odborném prostředí používá odborný slovník. Mnohdy má 
množství cizích výrazů charakter jakýchsi zaklínadel, která mají běžného čtenáře 
odradit a vzdělance utvrdit ve své výjimečnosti. Buď jak buď, i vy se musíte 
prokousat počátečními obtížemi. Proto jsme pro vás vybrali pětadvacet odborných 
výrazů, s nimiž se ve společenských vědách a filosofii budete setkávat od úplného 
počátku. U některých z nich poznáte, že jako těžká jen vypadají a že ve skutečnosti 
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se jedná takřka o banality. Jejich znalost vám ale usnadní četbu a jejich používáním 
se sami připojíte k odborné obci. Zkuste vyhledat významy těchto slov: 

 

Analýza 

Anticipace 

Areté 

Arché 

Archetyp 

Dedukce 

Deliberace 

Diskurs 

Epistemologie 

Etymologie 

Explikace 

Hermeneutika 

Heuristika 

Hypotéza 

Indukce 

Kauzalita 

Metafyzika 

Pozitivismus 

Premisa 

Propedeutika 

Reflexe 

Syntéza 

Techné 

Teleologie 

Teologie 

Verifikace

 

Některé z nich zodpovíte bez pomoci, na některé z nich se podíváte s pomocí on-line 
slovníků. Chcete-li ale mít jistotu, že heslo pochopíte správně, opatřete si výbornou 
knihu českého filosofa Jana Sokola,21 v níž naleznete malý slovníček filosofických 
pojmů, ve kterém je polopatický výklad většina výše uvedených hesel: 

 

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

                                                 
21 SOKOL, Jan: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad 2001. 



57 

 
ODKAZ NA LITERATURU 

 SOKOL, Jan: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. Praha: 
Vyšehrad 2001. 

 ČSN ISO 690. Bibliografické citace: obsah, forma a struktura. Praha: Český 
normalizační institut 1996. 



58 

 

 6  RECEPTÁŘ PRIMA TEORETICKÝCH NÁPADŮ 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete znát: 

 Specifikovat téma výzkumu (seminární práce). 

 Vytvořit osnovu práce. 

 Doporučený postup pro tvorbu seminární práce. 

 Vyvarovat se některým častým chybám. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Osnova; teoretické rady  

 

 6.1  Ještě jednou k přípravné fázi 

Již hodně jste o přípravné fázi při psaní seminární či kvalifikační práce zjistili 
z předešlé kapitoly o rešerších, odborné literatuře, výzkumných tématech a 
hypotézách. Některé důležité body zopakujeme i v této kapitole a zároveň se 
posuneme ještě o něco dále, směrem k osnově textu a doporučenému rozvrhu psaní. 

Je sice pravdou, že velice často je téma seminární práce zadáno vyučujícím, 
nicméně konkrétní výzkumné otázky a hypotézy si musíte umět sestavit sami. 
Nemůžete od vyučujícího očekávat, že je generátorem nápadů, který tento 
nejdůležitější problém vyřeší za vás a vy ho jen otrocky zpracujete. I k zadané práci 
je třeba mít pozitivní vztah, který vám napomůže úkol splnit tvůrčím způsobem.  

Proto je vhodné umět nabídnuté téma v prvé řadě nějak zúžit – specifikovat. 
Přemýšlejme o modelovém příkladu tématu „Budoucnost liberální demokracie“ a 
zadaném rozsahu seminární práce na 7 stran. Nabízí se tedy následující specifikace, 
díky níž vykrystalizují i konkrétní cíle a hypotézy: 

Geografická specifikace – omezím se na Českou republiku. 

Dobová specifikace – současnost (tj. budu reflektovat max. 2–3 roky nazpět). 

Metodická specifikace – kritická četba a analýza projevů politických elit a jejich 
interpretace pomocí odborné literatury. 

Tematická specifikace – zajímá mne, proč je koncept liberální demokracie napadán 
ze strany politiků a jak tento jev reflektují politologové.  

 

A rázem nás napadají už vcelku konkrétní otázky:  

Proč např. institut Václava Klause (VK) varuje před liberální demokracií jako 
hrozbou? Je VK jediným politikem, který před liberální demokracií varuje? Jak je 
tradičně liberální demokracie definována? A jak ji definují politici, kteří tento koncept 
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kritizují? Jak hodnotí počínání VK a dalších politiků odborníci, tj. politologové? Na 
jakou skupinu občanů míří varovné promluvy kritiků liberální demokracie?  

 

Je dobré otázky pokládat jako otevřené (tj. ne takové, na něž lze odpovědět jen 
ano/ne). Nemusíte samozřejmě z takové sady zodpovědět všechny otázky. Máte ale 
již v této chvíli v určitých konturách svou výzvu. Dobré je již nyní položit i hypotézu. 
Tedy předpoklad, který budete ověřovat.  

 

Kritici liberální demokracie ohýbají původní význam tohoto konceptu a účelově 
zpochybňují víru občanů nejen v princip liberalismu, ale i ve státní instituce.  

Kritika liberální demokracie je jedním z projevů euroskepticismu, a míří tedy 
k euroskepticky naladěným skupinám obyvatelstva.  

 

Nyní je možné postoupit ve fázi přípravy a učinit rešerše. V prvé řadě je třeba 
nastudovat si základní termíny, které budete v práci používat, najít si klíčové 
prameny (např. právě texty kritizující koncept liberální demokracie) a zorientovat se 
v diskusi, která o liberální demokracii v současnosti probíhá. Bude třeba analyzovat 
prameny (tj. kriticky je číst a najít v nich podstatné body). 

Následně bude třeba se poohlédnout po odborné literatuře (zde nejlépe články 
politologů v odborných časopisech), kteří se ke kritice liberální demokracie vyjadřují. 
S jejich přečtením nabydete i nové optiky a budete schopni již přečtené prameny 
vidět v novém světle, naleznete v nich nové motivy.  

Určitě si vzpomenete na výše zmíněnou metodu kaskády (a postupného čtení). Tu 
nyní kombinujeme s metodou hermeneutického kruhu. 

O co se jedná? Není to tak těžké, jak to vypadá na první pohled. 
Hermeneutika (z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) je v nejširším 
možném významu nauka o metodách správného chápání a výkladu textů.  

Hermeneutický kruh (nechejme stranou filosofickou tradici tohoto termínu) je postup, 
který vychází z běžné situace. Ke každému textu (ale i situaci atd.) člověk přistupuje 
již s jistým před-porozuměním. Nějak zkrátka rozumí své situaci, nějak chápe určitý 
problém. Chce se ale dozvědět víc a ověřit si své před-porozumění, a tak zjišťuje víc, 
čte, diskutuje, pozoruje. Během tohoto procesu se jeho před-porozumění kriticky 
mění. Taková konfrontace přinutí člověka (je-li tedy sám ochoten) své předsudky, 
předběžné představy měnit, přehodnocovat. Jeho obzory se rozšiřují, a tak začne i 
tuto svou novou představu ověřovat, čte novou literaturu atd. Právě proto, že se tento 
proces opakuje, lze hovořit o „kruhovém“ procesu či o „kruhu“. 

I vy budete takto postupovat, protože ověřujete (testujete) hypotézy, rozšiřujete své 
obzory a s pomocí nalezené literatury budete nejen odpovídat na výzkumné otázky, 
ale budete je i zavrhovat, znovu formulovat atd.  

Při formulování výzkumných otázek je vhodné se ale některým vyhnout. (1) Určitě 
není vhodné (zvlášť v seminárních pracích) před sebe klást rozmáchlé cíle. Na pěti 
stranách nemůžete uspokojivě vysvětlit příčiny vypuknutí korejské války (navíc 
k tomu existují rozsáhlé knihy a vy byste bez studia původních pramenů jen sotva 
objevili něco nového), stejně tak si nemůžete klást za cíl „zajištění míru na Donbase“. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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Asi těžko byste hodnotiteli nabídli uvěřitelné argumenty. (2) Stejně tak se v seminární 
práci vyvarujte prvoplánovým kontroverzím. Otázky typu „proč povolit adopci 
homosexuálním párům“, „proč zakázat interrupce“, „proč zavést trest smrti“ jsou 
skutečně obtížné a zabývají se jimi již generace odborníků a aktivistů na celém 
světě. Neznamená to, že byste se o toto téma neměli vůbec zajímat, jen se snažíme 
upozornit, že na úplném počátku snah o odbornou práci je vhodnější pustit se do 
emočně méně vyhrocených oblastí, kde se spíše povede zachovat si kritický nadhled 
a odstup. I v tomto případě platí, že rozsah práce je příliš malý na to, abyste mohli 
takový problém uspokojivě zodpovědět. (3) Vyhněte se lacinému fabulování. Dnes 
je módní mít na všechno názor a za každou cenu jej demonstrovat. K tomu, abyste 
v odborné práci mohli vyjádřit vlastní názor, máte prostor pouze v závěru. Buďte 
střídmí s vlastními soudy a nenafukujte objem napsaného textu tím, že na konci 
každého odstavce připojíte rádoby originální úvahu. Hodnotitel to pozná na první 
pohled. Mějte prosím na paměti, že odborná práce není a nesmí být prázdným 
tlacháním.  

 

 6.2  Osnova 

Jakýmsi přechodem mezi přípravnou částí a tvorbou textu je vytvoření osnovy. Čím 
lépe ji strukturujete, tím nosnější kostru si vytvoříte. Nejde tedy jen o samoúčelné 
tříbodové schéma (úvod, stať a závěr), ale o podrobné schéma, v němž budou od 
sebe nejen odlišeny jednotlivé hlavní části, ale i podkapitoly, a bude jasně definována 
nadřazenost hlavních témat od podřazenosti dílčích problémů. 

K čemu je to dobré? Je to grafické znázornění postupu vaší práce. Do osnovy se 
musí promítnout jak výzkumné otázky, tak i hypotézy. Doporučuji připsat si ke každé 
kapitole či podkapitole i její předpokládaný rozsah tak, abyste byli schopni dodržet 
zadání. Při psaní se vám pak nemůže stát, že se v některé z dílčích částí 
nekontrolovaně „rozjedete“ (v seminární práci na 5 stran pak nebude nesmyslně 
rozvláčný úvod na 3,5 strany). 

Níže uvádíme příklad dobře rozvržené osnovy a opačný. U obou je pak modrým 
písmem dle potřeby připojen náš komentář). 

 

Příklad číslo 1: 

Název práce: Technika a člověk u Spenglera a Ortegy y Gasseta 

Zadaný rozsah: 7 stran 

Cíl práce: porovnat dva filosofické náhledy na vztah techniky a člověka z 30. let 
20. století. 

Výzkumné otázky: v čem se tyto koncepce liší a v čem jsou si naopak blízké? 
Jaké místo hrají náhledy na techniku u obou filosofů k celku jejich filosofie?  

Hypotéza: Zatímco Spengler bude technickou civilizaci kritizovat, pohled Ortegy y 
Gasseta bude smířlivější. 

Osnova: 

Úvod – max. 0,5 strany [sem patří: uvedení do problematiky, cíl práce, představení výzkumných 
otázek, stručné představení postupu práce, popř. i výběru literatury] 
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1. Oswald Spengler, José Ortega y Gasset – max. 1,5 strany 

1.1 Zdůvodnění výběru těchto dvou filosofů + stručné nastínění jejich profilů [velmi stručně – 

toto není cíl práce a už to dávno udělali jiní autoři, na které stačí jen odkázat] 

1.2 Historický kontext: 30. léta [ještě stručněji! A spíše než připomenutí politických událostí by 
bylo potřeba říci něco o dobovém náhledu na techniku a představách o triumfu technické 
civilizace] 

2. Technika u Spenglera – max. 1,5 strany [analýza textu a vypíchnutí nejdůležitějších bodů, 

zvláště pak těch, které budou ve vztahu k Ortegovi y Gasset] 

3. Technika u Ortegy y Gassseta – max. 1,5 strany [dtto] 

4. Porovnání obou koncepcí a usouvztažnění s celkem jejich filosofie – max. 2 strany [zde je 

potřeba se poohlédnout po interpretacích, které hodnotí dílo obou filosofů] 

Závěr – max. 0,5 strany [sem patří: rekapitulace cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek + 

vlastní úvaha] 

Seznam literatury 

 

Povšimněte si, že úvod prakticky pokračuje přes celou první výkladovou kapitolu. To 
je z toho důvodu, že je nejprve nutné uvést čtenáře do kontextu. Nicméně, nesmí se 
vám stát, že ztratíte v této části příliš mnoho místa (nebo že vám její napsání zabere 
příliš mnoho času a na to skutečně důležité se již nedostanete). Veškeré informace, 
které vybíráte pro odražení se k tomu hlavnímu, musí být účelně k hlavnímu také 
vztaženy. V této části tedy naprosto nezabíhejte do detailů, nevysvětlujte sáhodlouze 
politickou situaci mezi válkami, nepřepisujte kompletní životopisy obou filosofů. 
Nastiňte to nejdůležitější a postupte k centrálním výkladovým kapitolám, kde již 
musíte být preciznější. Čtenáři postačí, když do poznámky pod čarou připojíte jeden 
dva odkazy, odkud své informace máte. Tím jej přesvědčíte, že jste si je nevymysleli, 
a kdyby on sám pocítil touhu, může se o životě Spenglera nebo Ortegy y Gasseta 
dočíst někde jinde. Ostatně vy jste jej v úvodu poctivě upozornili, o čem vaše práce 
je. 

Co se týče strukturování textu, tak je opět třeba mít na paměti střídmost. Text dělte 
do větších celků. Nemá smysl tříštit kapitoly na podkapitoly prvního, druhého, třetího 
atd. řádu, když celkový objem textu je 5 normostran. Čtenář chce číst plynulý text a 
nebaví ho, když každý odstavec tvoří samostatnou podkapitolu. Učte se spíše psát 
ve větších celcích, myšlenky provazujte. V seminárních pracích rozhodně užívejte 
členění na maximálně podkapitoly 1. řádu (1.1).  

 

A nyní se podívejme, jak by vypadal výsledek práce, když byste o osnově 
neuvažovali dostatečně či byste zanedbali přípravné práce. Jakkoliv směšně může 
vypadat tento příklad špatné praxe, je to takřka každodenní chleba hodnotitelů 
seminárních prací. Předpokládejme přitom, že název práce, rozsah, cíl atd. jsou 
přibližně stejné. Příklad č. 2: 

  

Úvod [proč jsem si vybral toto téma, že je Ortega y Gasset mým nejoblíbenějším filosofem, 
vzpomínky na dovolenou ve Španělsku, že téma techniky civilizace řeší už od nepaměti a že je to 
nejzásadnější téma všech dob] 

1. Oswald Spengler, José Ortega y Gasset: fašista a eurosnílek  

1.1 Co je to filosofie [slovníkové heslo + vlastní názory na filosofii, úvahy o tom, proč jsou 

Spengler s Ortegou y Gassetem filosofové] 
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1.1.1 Proč byl Spengler fašista?!?  

1.1.2 Španělská občanská válka… 

1.1.2.1 Ortega y Gasset píše Úvahu o technice 

2. Technika u Spenglera [výpisky z četby] 

Závěr [a zde můj názor na oba texty, a že je bylo těžké přečíst. Omluva, proč jsem to nestihl 
odevzdat včas. Můj názor na Spenglera a co si myslím o fašismu. Povinná věta o tom, že mě to 
bavilo a že ty texty jsou strašně důležité. A to celé korunováno otevřeným koncem se třemi 
tečkami…  

Seznam literatury [v níž bude jen kniha od Spenglera a Ortegy y Gasseta a pak několik odkazů na 

Wikipedii a Citaty.cz] 

 

Proč je to špatně? Předně si povšimněte: 

 Přehnaného strukturování a nevyjasněnosti toho, co jsou nadřazená a co 
podřazená témata.  

 Nesmyslných exkurzů k dílčím tématům, která absolutně nesouvisí 
s výzkumnou otázkou (např. ke slovníkovým heslům o filosofii či fašismu 
v anonymních encyklopediích). Už jsme vysvětlili, že toto se nedělá.  

 Snahy o šokování a vyvolání kontroverze (Spenglerův fašismus v odborné 
obci sotva někoho překvapí). 

 Ústřední kapitoly jako výpisků z četby. To je naprosto nemyslitelné. Nemůžete 
čtenáře obtěžovat tím, že mu jako hotové dílo předložíte svoje poznámky – 
tedy část vaší přípravy. Musíte z poznámek a výpisků sestavit příběh, musíte 
je provázat navzájem, usouvztažnit k výzkumným otázkám a cílům práce.  

 Úvodu a závěru jako prázdného plácání o věcech, které nikoho nezajímají. 
Čtenář/hodnotitel nepotřebuje znát vaši motivaci k práci (a už vůbec nechce 
číst smyšlenky o tom, jak vás toto téma trápí už od základní školy). Stejně tak 
nechce číst o tom, jak obtížné pro vás bylo prokousat se literaturou. Čtenář 
potřebuje po celou dobu naopak vědět, proč se vaším textem má zabývat, 
musí již z úvodu vyčíst, co se v textu bude řešit a po celou dobu si musí být 
jist, že text míří k pointě.  

 6.3  Další teoretické rady k praktickému psaní 

 

Nepodceňujte čtenáře a přemýšlejte o tom, komu je práce určena. Nevysvětlujte 
banality. Na druhou stranu – pište text odosobněně, tj. předpokládejte, že čtenářem 
textu nebude jen hodnotitel, ale potenciálně i někdo jiný. Vyhněte se tomu, abyste 
seminární práci komponovali jako osobní korespondenci jedné osobě.  

Myslete na to, že každá věta musí mít logickou strukturu (musí být zřejmé, co je v ní 
podmětem). Stejně tak musí dávat smysl i každý odstavec (musí být zřejmé, proč jej 
graficky odlišujete od zbytku textu) a samozřejmě i každá kapitola.  

Pište si poznámky nanečisto. Výpisky z četby, nápady, náměty atd. Je to metoda „na 
list – z listu“. Ze všech těchto poznámek si můžete následně vybírat ty užitečné a 
zapracovat je do těla seminární práce. 
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Udržet logickou strukturu textu a jeho spád je obtížné. Doporučujeme proto psát 
krátké věty. V rozvitých souvětích se nezřídka přihodí vyšinutí z vazby nebo se 
zacyklíte a čtenář nakonec vůbec netuší, co jste chtěli říct.  

Používejte metajazyk. Tedy jazyk, který není dotčen zpracovaným tématem. Zkrátka: 
při literární analýze dadaistického textu se nechovejte jako dadaisté, při zpracování 
archiválií z poloviny devatenáctého století nepište jazykem národních buditelů.  

Snažte se o věcnost, střídmost a nezaujatost. Vyvarujte se prázdných spekulací a 
prudkých hodnotových soudů či přímo vyhraněných odsudků typu „Schopenhauerova 
etika je pomýleným dědictvím nemocného filosofa“. 

Rovněž se vyvarujte alibismů („to není z mé hlavy“) a kompromisů („možná je to tak, 
anebo taky úplně jinak“), metafor, poetických opisů, ironii, rétorickým figurám, 
žurnalismům. Ne každý má stejný smysl pro humor jako vy a nemusí vás pochopit. 
Stejně tak není cílem práce vytvořit beletristické dílo anebo práci v práci či 
prezentovat pomocí palcových titulků nějaké šokující zjištění: „foto uvnitř!“. Namísto 
originality ve zpracování se zaměřte hlavně na svůj úkol – poctivé a věcné 
zodpovězení otázek za pomoci pramenů a odborné literatury. 

Když už se pokusíte o vtip, ironii, sarkasmus anebo vám to nedá a potřebujete 
čtenáři sdělit nějaký svůj soud (na vše máte samozřejmě jako autoři textu právo), 
učiňte tak sebevědomě a bez vysvětlivek! Komentované vtipy jsou trapné, stejně tak 
jako již zmíněný alibismus.  

Zkrátka – naučte se vyvažovat vědeckou pokoru vědeckým sebevědomím. Odpusťte 
si osobní útoky a nabubřelosti („moje práce je vůbec první, v níž se daný problém 
řeší, neboť čeští akademičtí omezenci si ještě nevšimli, o jak důležitý problém se 
jedná“). Stejně tak si ale odpusťte i účelové shazování své práce („rád bych 
zodpověděl tuto otázku, ale bude to jen maličký a možná i špatný pokus, protože 
jsem na napsání neměl moc času“). A v neposlední řadě: vyvarujte se i devótním či 
oslavným sentencím: („Karel Havlíček Borovský byl geniální novinář a 
nejvýznamnější postava národního obrození. Zlými úřady prohnilého Rakouska byl 
ale utrápen a zemřel mučednickou smrtí.“) Nechceme z vás vychovat hagiografa, 
takže i když si někoho obzvláště vážíte, přesto buďte zdrženliví, a zachovejte si 
střízlivý odstup. 

Nepřekládejte cizí jména, působí to legračně (Tomáš Alva Edison, Jiří Washington, 
Emílie Brontëová). Můžete i zvážit, zda cizí ženská jména přechylovat, anebo zda je 
nechat v původním tvaru, tj. bez koncovky -ová). 

Vedoucí vaší práce (hodnotitel seminární práce) by vám měl být k dispozici. Práci 
vám zadal a očekává výsledek, tudíž máte právo sami jej oslovit, když si nevíte rady 
a žádáte o pomoc. Samozřejmě, nemůžete za ním přijít a říct: „Pane doktor, já vůbec 
nevim, co mám dělat…,“ nicméně jakmile přijdete s konkrétním problémem, 
námětem, otázkou, buďte si jisti, že se vám bude věnovat. 

Odkud začít se psaním? Ač se to zdá zvláštní, tak určitě ne od úvodu. Jak již víte 
z předchozích kapitol, v průběhu psaní se leccos změní, přehodnotí atd. Proto 
doporučuji začít od něčeho snazšího, například první výkladové kapitoly, v níž je 
shrnut dobový kontext atp. Na tom byste se měli nastartovat, rozepsat se. Jakmile 
budete mít výkladové kapitoly hotové, můžete napsat závěr a pak až (paradoxně) 
úvod. Proč? Protože, až když máte práci hotovou, tak víte, co uvádíte. Nemůže se 
vám stát, že v úvodu naslibujete něco, co pak nesplníte. Pokud dodržíte tento 
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retrospektivní postup, nestane se vám, že byste se u úvodu zasekli a ocitli se hned 
na počátku psaní v krizi, protože nevíte, jak začít. Proto je vhodné začít s výkladovou 
kapitolou, která je daleko snazší k napsání. 

 

A poslední rada: v jaké osobě a čísle psát? Máme tři základní varianty:  

1) První osoba jednotného čísla: „Ve své práci se zaměřím“; „Podnikl jsem 
archivní rešerše“; „Domnívám se; Mým cílem je“… 

2) První osoba množného čísla: „Domníváme se“; „Provádíme rešerše 
sekundární literatury“; „Přistupujeme k problému“… 

3) Třetí osoba (se slovesy v pasivu): „Práce se zaměřuje“; „Bylo podniknuto“; 
„Autor této práce provedl“…  

 

Vedou se spory o to, která z těchto tří variant je tou správnou. My zde (jak vidno) 
používáme tu druhou, a to z toho důvodu, že ač má tato práce jen jednoho autora, 
byla konzultována s odborníky, byla podrobena vědecké redakci i jazykové korektuře. 
Zkrátka si její autor nemyslí, že by byl sám, kdo něco tvrdí, a proto nepřímo přiznává 
existenci kolektivu. Není to tedy tak, že by se autor zhlédl v tradici králů, propadl 
hybris a mluvil o sobě v majestátním plurále.  

Ať už se tedy rozhodnete pro jakoukoliv z nabídnutých variant, mějte na paměti, že 
byste se jí měli držet od začátku do konce práce.  

Mějte „Sitzfleisch“. Za pochodu se totiž nic napsat nedá. Rozdělte si práci do etap na 
více dní. Stejně tak, jako má své limity fyzická práce, má je i práce intelektuální. 
Nemůžete si myslet, že si den před odevzdáním dáte noční směnu nebo rovnou 
„dvoják“ u počítače a vykouzlíte bez přípravy poctivý text, protože „psát přeci umí 
každej blbec“. Už u přípravné fáze jsme naznačovali, že vás to bude stát hodiny (ne-
li desítky hodin) času. U samotného psaní (kratších útvarů) jsme sice uvedli, že je lze 
zvládnout v relativně krátkém čase, nicméně vyžaduje to právě onu solidní přípravu.  

A nezapomeňte, že váš text nemůžete hodnotiteli odeslat, jakmile napíšete poslední 
tečku. Je třeba provést kontrolu, škrty, stylistické úpravy. A jak už jsme psali – je 
vhodné text někomu blízkému předložit k revizi. 

Nechceme zde strašit množstvím času, které potřebujete. Uvést zde koeficient, 
kterým se počítá množství hodin času v závislosti na délce práce, je nemožné, neboť 
každý pracujeme jinak a jinou rychlostí. Každý ale chce slyšet doporučenou normu, 
takže: na úplném počátku studia, než si sami naleznete svůj postup, mějte na každou 
jednu seminární práci vyčleněných alespoň deset dní (od prvotních rešerší 
k závěrečné kontrole, úpravám a odeslání), v nichž budete schopni se několik hodin 
denně (3–4) její tvorbě věnovat. 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

Tak jako v závěru předchozí kapitoly, i zde přikládáme několik důležitých termínů, 
které jsou spjaty s tvůrčí činností, s odborným prostředím a s literaturou. Vyhledejte 
si jejich významy a pokuste se učinit z nich předmět svých pasivních znalostí. To 
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abyste netápali, až vám někdo zadá jako úkol rešerši anebo recenzi. Některé termíny 
pro vás budou opakováním z předchozích částí, některé jsou naopak nové. Tak 
směle do googlení: 

 
Anotace 
Bibliografie 
Biografie 
Esej 
Excerpce/Excerpta 
Kompilace 
Konspekt (dnes též i jako „draft“) 

Parafráze  
Recenze 
Redakce  
Rejstřík 
Resumé 
Rešerše 
Výtah 

 

  

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 7  REFERÁT 

 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete znát/umět: 

● Rozdíl mezi přednáškou a referátem a cíle referátu. 

● Teoretické náležitosti pro správné vytvoření referátu. 

● Bazální pravidla pro prezentaci referátu. 

● Sestavit doprovodné materiály k referátu.  

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Referát; prezentace; handout 

 

 7.1  Co je to referát a k čemu jej potřebujeme 

• zpráva hodnotící skutečnost veřejného rázu anebo vědeckou problematiku; 

• posudek otištěný v denním tisku; 

• organizační složka útvaru zodpovědná za konkrétní agendu (např. referát pro 
vědu na děkanátu, referát dopravy na magistrátu). 

Nás bude samozřejmě zajímat jen první z výše uvedených případů. Během studia na 
univerzitě bude tvorba referátů vedle psaní seminárních prací vaším takřka denním 
chlebem. V lecčems je tvorba referátů snadnější, neznamená to ale, že by byla 
časově nenáročná. Ostatně, tak jako se psaní seminární práce nesmí zvrtnout ve 
vrstvení spekulací, nesmí být referát bezcílným tlacháním.  

Ve vědeckém světě je referát v podobě příspěvku na konferenci častým výstupem 
vlastní výzkumné činnosti. Schopnost referovat (prezentovat výsledky své práce před 
auditoriem) je tedy jednou z klíčových kompetencí každého odborníka. Hlavním 
smyslem konferencí je především vytvoření platformy, na níž se odborníci mohou 
potkávat, mohou se navzájem informovat o postupu výzkumu, předat si kontakty, 
inspirovat se. Konference a referáty na nich jsou zkrátka pro odborníky základní 
živnou půdou. 

Možná si nyní kladete otázku, k čemu vám schopnost referovat bude, když 
neplánujete odbornou kariéru (přestože usilujete o akademické vzdělání v oblasti 
humanitních věd). Inu, schopnost referovat (v důsledku tedy schopnost 
zprostředkovávat informaci) je klíčovou kompetencí takřka v jakékoliv profesi. Ať už 
budete v dalším životě učit, ať budete manažer, obchodní cestující nebo člen 
bezpečnostního sboru, čas od času budete svými nadřízenými postaveni před úkol 
zpracovat a přednést informaci. 
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 7.2  Jaký je rozdíl mezi referátem a přednáškou? 

Mohlo by se zdát, že referát je totéž, co přednáška. Tedy monologické sdělení 
informace mluveným slovem. Mezi oběma typy je ale určitý rozdíl. Následující 
dichotomii vztahujeme striktně k vysokoškolskému prostředí: 

1) Délka. Zatímco přednáška bývá dlouhá (v případě VŠ přednášky standardně 
90 minut), referát je krátký útvar (max. 20 minut).  

2) Zaměření: Zatímco přednáška je celistvá, často s velkorysým uvedením do 
kontextu, s mnoha odbočkami a měla by být vystavěna na znalosti velkého 
množství informací (přednášející je skutečný odborník – na VŠ mají klíčové 
přednášky docenti a profesoři), referát by naopak měl být stručný a konkrétněji 
zaměřený na nějaké dílčí téma, dílčí problém. 

3) Těžiště (tj. kdo z toho má hlavní užitek). V případě přednášky je to 
samozřejmě auditorium. Výkladem se posluchačům rozšiřují znalosti, získávají 
nové schopnosti a dovednosti, rozumí nějak nově světu, v němž žijí. Referát 
má své těžiště v přípravě a přednesu, a tedy především v osobním rozvoji 
referujícího. Referát je tedy pro referujícího příležitostí, jak se naučit principům 
vyhledávání informace, jejímu zpracování a především pak přednesu (a 
zvládnutí diskuse). Aby si sám před publikem ověřil, jestli dané problematice 
rozumí.  

Poslední bod je třeba trochu zpochybnit. Nebylo by dobré z výše uvedeného vyvodit 
závěr, že přednáška rozvíjí pouze posluchače a referát pouze referujícího. 
Přednášející by neměl být rutinér, který svou přednášku vykládá bez zájmu o 
posluchače (kteří jsou v roli poslušných pasivních příjemců), stejně tak, jako by 
referující neměl auditorium považovat za nutnou stafáž v procesu vlastního rozvoje.  

Referát i přednáška by měly být vytvářeny a přednášeny vždy s úctou 
k posluchači. Přednášející není pánbůh, který sděluje poznanou pravdu bez ohledu 
na to, jestli mu jeho posluchači rozumí. Tedy i na přednášejícího jsou kladeny nároky 
na znalost bazálních didaktických pravidel a i přednášející by měl svůj výkon chápat 
jako interakci s publikem. Stejně tak referující je postaven před úkol zasáhnout své 
publikum, vzbudit zájem a diskusi.  

Rekapitulujme tedy hlavní cíle, které mají být sledovány při přípravě referátu: 

1) Pro přednášejícího: 

 Nabytí schopnosti vyhledávat a zpracovávat informace. 

 Příprava podpůrných pomůcek (prezentace, handout – více viz níže). 

 Schopnost interpretovat a generalizovat, tj. umět stručně vyložit danou 
problematiku a zobecnit dílčí fakta. 

 Osvojení si základů veřejného vystupování. 

2) Pro posluchače: 

 Vzbuzení zájmu o téma, inspirace k hledání dalších zdrojů. 

 Možnost diskutovat, formulovat vlastní názory, polemizovat. 

 Možnost dozvědět se nové informace (anebo prohloubit ty stávající) zábavnou 
a srozumitelnou cestou. 
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 7.3  Příprava referátu 

Při přípravě referátu se analogicky k seminární (kvalifikační) práci nabízejí podobné 
problémy, které je třeba zodpovědět: 

 Výběr tématu. Zde je situace skutečně jednoduchá, protože referát 
zpracováváte prakticky ve všech případech na základě zadání.  

 Výběr zdrojů. I zde můžete mít zadáno. Situace by ale neměla dopadnout tak, 
že vám vyučující zadá referovat o nějaké knize a vy se v referátu omezíte na 
stručné výtahy a poznámky z jednotlivých kapitol. Vždy je potřeba zdrojů mít 
víc a klást si maličko hlubší otázky. Kdo knihu napsal? Proč? Co tím sledoval? 
Kdo na knihu reagoval? Jaký vzbudila kniha ohlas či kontroverzi? Jak kniha 
souvisí s jinými knihami (názory) jejího autora? Pro posluchače není tak 
zajímavé vědět přesný obsah podkapitoly 4.1.3 (protože si jej zkrátka po 
skončení vašeho referátu nebude pamatovat). Podstatné je, aby věděl, proč je 
daná publikace důležitá a proč by si ji (třeba ve svém volném čase v létě u 
vody) měl přečíst.  

 Zdroje nemusí být striktně odborné. Spoustu informací zjistíte na internetu při 
běžném vyhledávání. Měli byste ale vždy zachovat kritičnost a být si vědomi, 
že ne všechny servery jsou rovnocenné co do hodnoty informace. Aby se vám 
zkrátka nestalo, že při politologickém rozboru posledních prezidentských voleb 
budete zcela vážně hovořit o nebezpečí židobolševického spiknutí (protože to 
na stránkách Národní demokracie píše Adam B. Bartoš). 

 Ideálně by měl být i začátečnický referát pro potřeby splnění atestu nějakého 
kurzu na VŠ opřený alespoň o tři relevantní zdroje. Pokud je smyslem referátu 
substituovat část výkladu vyučujícího (tj. byla vám zadána ke zpracování 
dejme tomu politická ideologie socialismu), vystačíte si s učebnicemi, 
popularizační literaturou a 1–2 odbornými články, kterými výklad zpestříte. 
V zásadě platí, že objem literatury, který k vytvoření referátu potřebujete, je 
značně menší, než objem při přípravě seminární práce. 

 Citování. To v případě referátů velmi zřídka – jen v případě, že je sdělovaná 
informace opravu tak přelomová, aby zazněla „in extenso“. Jinak bychom měli 
spíše parafrázovat. Úplně stačí, když na počátku přiznáme, že vycházíme ze 
dvou nebo tří autorů, a pak již mluvíme „sami za sebe“ a neobtěžujeme 
posluchače tím, že u každé věty zdůrazňujeme, kdo ji řekl, a odkud jsme si to 
přečetli. Na druhou stranu ale ani při referování autory nevykrádáme! 

 Nikdy referát nepřipravujte jako seminární práci, tj. jako souvislý text. Referát 
není „autorským čtením“. Připravujte si jej rovnou již v bodech, abyste si od 
samého začátku přípravy nevybudovali přílišnou vazbu k psanému textu, který 
by vás svazoval. Jde o kontakt mezi vámi a posluchači, nikoliv mezi vámi a 
popsaným papírem. V ideálním případě byste měli na referát být vybaveni 
jednou normostranou s poznámkami a záchytnými body. Profesionálové 
doporučují dělat si poznámky na malé kartičky z tvrdého papíru. Působí to 
decentněji, lépe se s takovým „tahákem“ manipuluje a lépe se v něm i hledá 
(když třeba ztratíte nit a rychle potřebujete najít, odkud znovu začít).  

 Referát se tedy nikdy nečte. Při projevu se vyhněte dlouhým větám, složitým 
konstrukcím a přílišnému množství odborných slov. Vše, co znesnadňuje 
snadné pochopení problematiky, hraje proti vám.  
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 Dodržujte stanovenou délku. Referát je ideálně 15 minut dlouhý (max. 20) a 
následovat by měla diskuse na 5–10 minut. Čtvrt hodiny je dostatečně dlouhá 
doba na to, abyste vyložili jádro problému a udrželi si pozornost. Jakmile 
začnete strukturu rozpouštět, zabíháte k margináliím a činíte odbočky mimo 
hlavní linii, dostáváte se do problémů. Dřív nebo později ztratíte pozornost 
posluchačů a vězte, že to ucítíte, i když budou ticho. To vás znervózní, 
začnete spěchat a celé se to sesype. Už vůbec špatně je spěchat od začátku 
(protože máte 40 slajdů, 7 stran poznámek a musíte to stihnout v 15 
minutách). Takové tlačení na pilu odrovná všechny již v první minutě. Zkrátka: 
zdaleka ne vše, co považujete za důležité a nutné k vyřčení, se takové bude 
jevit i posluchačům. Je proto dobré po sestavení poznámek a vytvoření 
pomůcky (prezentace) si důsledně zodpovědět otázku, zda tam musí být 
opravdu vše, anebo zda nelze někde krátit a některé slajdy vynechat úplně. 

 Pamatujte na to, že cílem referátu nemůže být úplné vyčerpání zadaného 
tématu v intervalu patnácti minut. Cílem je naopak prezentovat něco 
zajímavého, podstatného, rozproudit debatu, diskusi. Tedy povzbudit zájem 
posluchačů, a nikoliv jej pohřbít. 

 Méně je někdy více – nehovořte o něčem, čemu nerozumíte. Pokud si nejste 
jistí, že některou část referované problematiky budete schopni uspokojivě 
interpretovat (tak, abyste jí sami rozuměli), raději ji vynechejte. V projevu je 
taková nejistota vždy slyšet a posluchač nemůže porozumět něčemu, čemu 
nerozumí referující. Vyvarujte se manifestaci rozpaků a nebuďte rezignovaní: 
„Když já tomu vůbec nerozumím“. Cílem referátu není vzbudit soucit. Jestliže 
žádáte posluchače o jejich pozornost, musíte jim sdělit něco, co sami chápete. 
Příběh, který má pointu, který stojí za to, aby byl veřejně přednášen. 

 V referátu není nutné jít do podrobností. Naopak, musíte z nastudovaného 
umět vytáhnout to podstatné. Čím méně tvrdých dat, čísel, jmenných 
seznamů, letopočtů atd. v referátu bude, tím lépe. Posluchači si je stejně v té 
rychlosti nemají šanci zapamatovat. Samozřejmě, někdy se bez nich 
neobejdete. V tom případě je ale třeba s nimi pracovat jinak, než že je jen 
rychle zmíníte nebo je ukážete na dvacet vteřin v jednom z mnoha slajdů. 
Z tohoto důvodu je třeba využít jinou podpůrnou pomůcku, než jakou je 
prezentace. Než se ale vůbec začneme pomůckami zabývat, podívejme se 
nejdříve na pravidla, která je třeba dodržovat při samotném referování. 

 

 7.4  Provedení referátu: hlasový projev a struktura 

 Základ úspěchu je v hlasovém projevu. Sebelepší přípravu může zastínit 
stydlivý a zmatečný přednes (a sebehorší powerpointovou prezentaci může 
přednes naopak vylepšit). Myslete na to, že musíte mluvit zřetelně a spíše 
pomaleji. Váš projev musí mít logickou strukturu, nesmí být monotónní, plný 
„vaty“. Snažte se být kultivovaní, gestikulujte, držte tempo a spád. Zdá se to 
být těžké? Nevěste hlavu, i přednes je techné a lze se jej naučit.  

 Myslete na to, že sdělit vše, co máte v plánu, neodbočovat při tom, dodržet 
časový limit a působit u toho klidně a dojmem člověka, který ví, co dělá, 
vyžaduje přípravu. Je třeba (zvláště, pokud jste začátečník) si svůj výstup 
předem vyzkoušet. Jestli jste zvyklí cvičit před zrcadlem anebo preferujete 
hulákání s kamínky v puse při běsnícím přílivu, je čistě jen na vás. Důležité ale 
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je, abyste věděli, co chcete říct, abyste objevili s předstihem kritická místa a 
získali pocit jistoty. Jakmile totiž začnete referovat, už nebudete mít prostor na 
přehodnocování a na výstavbu struktury. Začít znovu a lépe prakticky nelze a 
snahy o okamžitou improvizaci většinou končí nezdarem. Opravit 
pošramocený dojem u posluchačů je též velmi obtížné. 

 Úmyslně nyní zamlčujeme otázku trémy a neposkytujeme zde rady, jak s ní 
bojovat. To je u každého člověka individuální. Pokud ale o systematizované 
teoretické rady stojíte, stačí si vybrat některou z moderních příruček, kterých 
je dnes plný trh (viz literaturu na konci této kapitoly). Stejně tak můžete 
zhlédnout některé z tisíce návodných videí, v nichž vám zkušení lektoři a 
speakeři prozradí tajemství správné prezentace. Z těch nejobecnějších 
vybíráme: 

o Buďte autentičtí a sebevědomí. Jakmile si totiž stoupnete před lidi, není 
prostor na rozpaky, podceňování nebo snad na falešnou skromnost. 
Věřte si, sdělte, co máte na srdci, a poděkujte za pozornost. 
Nestřečkujte, dělejte pauzy (pomohou vám vyhnout se parazitním 
slovům), dýchejte.  

o Jste-li paralyzováni strachem, že o tématu nic nevíte, bojíte-li se 
hodnocení ze strany posluchačů atd., tak si vždy připomeňte, že v daný 
moment jste největším odborníkem na referované téma vy. Věnovali 
jste čas přípravě a navíc jste autorem scénáře, struktura referátu je 
vaším dílem, vy jste rozhodli, o čem se bude mluvit, a o čem naopak 
ne. Všechny karty jsou tedy ve vašich rukách a jsou-li mezi posluchači 
slušní lidé, pak se není třeba bát, že by vám někdo referát ztrhal či 
hlasitě protestoval v jeho průběhu. 

 
Netvrdíme zde, že si musíte takové vystoupení bůhvíjak užívat, ale v ideálním 
případě byste po takovém výkonu měli odcházet s pocitem satisfakce. 
 
Ještě několik poznámek ke struktuře referátu: 

 Podle pravidel ústního projevu máte 30 vteřin na to, abyste zaujali pozornost 
publika. Namísto odkašlávání, řešení problémů se spuštěním prezentace či 
zběsilého listování v papírech je vhodné to učinit vstupní otázkou či 
překvapivým tvrzením. Následně byste v úvodu měli vymezit problém a 
seznámit posluchače se strukturou vašeho vystoupení. Budou tak orientovaní 
a soustředění již od samého počátku. 

 Následuje vlastní výklad, o jehož náležitostech jsme psali výše. Zkrátka: je na 
místě umírněnost při práci s daty, termíny, podrobnostmi, odbočkami atd.  

 Referát nesmí skončit posledním výkladovým slajdem a větou „To je ode mě 
všechno“. Veškeré vaše snažení by pak přišlo nazmar. Diváci sice budou mít 
radost, že je konec, nebudou mít ale vůbec zafixováno, o čem a proč jste 
mluvili. Je třeba na závěr udělat stručnou rekapitulaci a zopakovat, co bylo 
řečeno a v čem spočívala pointa vašeho vystoupení. Vžijte se do role 
posluchače: Na rozdíl od čtení textu není při referátu možné se vrátit 
k něčemu, co vám uniklo, čemu jste neporozuměli. Jakmile jednou ztratíte nit, 
pak jste zkrátka odsouzeni zbytek referátu už jen pasivně odtrpět. Je 
bezpodmínečně nutné, aby referující takovým krizím předcházel a návodně 
posluchačům strukturu svého vystoupení zopakoval a shrnul své vystoupení 
ve dvou či třech bodech. 

 Na úplném konci by měly být referujícím navrženy otázky do diskuse, 
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popř. i rozšiřující body a komentáře, které se nevešly do výkladu (ale nějak 
s ním souvisejí). 

 Diskusi nechápejte jako nutné zlo. Je to nedílná součást referátu a dobrý 
referát, který vzbudil pozornost, do ní přirozeně ústí (diskuse je vlastně 
vyvrcholením). Referující se nesmí diskusi vyhýbat, ani se jí štítit. Strachu ze 
všetečných a nepříjemných otázek lze zabránit právě s pomocí navržených 
vlastních otázek. Publiku se tak nenápadně vnutí směr diskuse a zároveň si 
referující ověří, zda se mu podařilo ve svém referátu sdělit to, co chtěl.  

 

 7.5  Pomůcky k referátu (prezentace, handout) 

Nejrozšířenějším prostředím, v němž prezentace sestavujeme, je Powerpoint, který 
nalezneme v kancelářském balíčku MS Office. Byť konzervativci zamáčknou slzu při 
vzpomínce na zpětný projektor (tzv. meotar a fólie popsané barevným fixem) nebo na 
diapozitivy, neznamená to, že bychom dnes měli již jen jeden nástroj. Mezi další (a 
stále oblíbenější) patří např. Prezi, Impress LibreOffice nebo Powtoon, Apple vyvinul 
Keynote, pro sdílení s kýmkoliv odkudkoliv se zase hodí Google Slides. Zkrátka 
možností, jak originálně vyrobit pomůcku k referátu, je mnoho.  

Níže opět v bodech nabízíme některá důležitá doporučení (nebo spíše upozornění, 
čemu se při přípravě prezentace vyhnout): 

 Buďte minimalističtí. Vizuální stránka prezentace je sice věcí vkusu, netrapte 
ale oko diváka zbytečnými „ilustracemi“ z různých fotobank, „legračními“ gify a 
přechodovými animacemi. Naopak se ale určitě zaměřte na dodržení zásady 
vysokého kontrastu (tj. nejlépe kombinujte černé písmo na bílém pozadí). Ač 
to vypadá fádně, je to užitečné – prezentace bude k přečtení i v učebně za 
slunného dne.  

 Nekopírujte na jednotlivé slajdy celé špalky textu nebo baterie dat. Držte se 
pravidla 5 x 5 (tj. na každém slajdu max. 5 odrážek/bodů a v každém z nich 5 
slov). Tak jako nepatří celé věty do vaší přípravy na kartičkách, nepatří ani do 
prezentace. Ta slouží jen jako berlička, aby diváci měli usnadněný postup ve 
struktuře vašeho referátu. Ve chvíli, kdy do ní umístíte celé odstavce textu, 
přestanou sledovat váš projev. Neřkuli, že je redundantní mít v prezentaci 
totéž, co sdělujete v mluveném projevu, neboť tím, kdo je tam v tu chvíli rušivě 
„navíc“, jste vy, neboť odvádíte čtenáře od poklidné četby slajdu. 

 Když už se rozhodnete pro nějaký vizuální styl, používejte jeden v celé 
prezentaci. Stejně tak používejte jeden druh písma, nejlépe bezpatkového, 
které se lépe čte. Dbejte na to, aby písmo bylo dostatečně velké (uvádí se 
ideální velikost 24 bodů). 

 Používáte-li obrazové přílohy, musí být v dobré kvalitě a musí být účelné. 
Rozhodnete-li se do prezentace přidat tabulku (lépe je použít graf), ověřte si, 
zda data v ní budou čitelná – tj. zda není příliš rozsáhlá atd. 

 Pokud si věříte, můžete prezentaci oživit vtipem, můžete být (ve zdravé míře) 
ironičtí, můžete glosovat určité prezentované poznatky. Není to ale lehké, 
protože rozbít bariéru mezi přednášejícím a posluchači pomocí vtipu vyžaduje 
velkou míru sebevědomí a vždycky je to risk. Pokud se k tomu rozhodnete, 
musíte tak ale učinit bez zbytečných komentářů a upozornění „Teď přijde vtip“; 
„To byl jen nevinný žertík“ atd. Z vlastního vystoupení ale nedělejte šarádu, i 

http://prezi.com/
http://www.libreoffice.org/discover/impress/
http://www.powtoon.com/
https://www.apple.com/mac/keynote/
http://www.google.com/slides/about/
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když k tomu máte vlohy. Referát by si měl zachovat odstup od formátu stand 
up comedy. 

 Otázka posledního slajdu: dříve patřilo k tradici do závěrečného slajdu napsat 
„Děkuji za pozornost“, dnes se to považuje za přežitek a důkaz nezkušenosti/ 
nešikovnosti referujícího. Proč? Jednak proto, že poděkovat se má ústně a je 
zbytečné to umisťovat na samostatný slajd. Ještě podstatnějším argumentem 
je fakt, že po skončení vlastní prezentace (tedy po celou diskusi) za 
přednášejícím naprosto nesmyslně visí toto poděkování. Je tedy daleko 
účelnější a užitečnější umístit do posledního slajdu např. použité zdroje anebo 
ještě lépe třeba i otázky a náměty do diskuse anebo nějaký závěrečný citát, 
popř. ilustrativní materiál (obrázek, graf), o němž má být v diskusi řeč.  

 Nezapomeňte si ověřit, zda má smysl investovat čas do přípravy prezentace 
(aby se vám nestalo, že budete hovořit v místnosti bez projektoru). V ideálním 
případě, bude-li vám to umožněno, proveďte kontrolu techniky předem. 
Situace, kdy referující ztrácí minuty svého času hledáním 
fleshdisku/procházením cloudového uložiště/hledáním ovladače 
dataprojektoru atd. bývají z nejtrapnějších. 

 Posledním bodem této kapitoly je již několikrát zmiňovaný handout, který je 
vedle prezentace druhou standardní pomůckou. V zásadě se jedná o 
rozšířenou osnovu referátu. Tedy list papíru, který není určen referujícímu, ale 
posluchačům. Je jakousi rukovětí, rychlým přehledem. Co všechno může 
obsahovat? 

o Vstupní otázku; 

o Anotaci a rozšířenou osnovu (tedy strukturu);  

o Delší citace (tedy přesně ty špalky textu, které se neumisťují na slajdy). 
Např. klíčové pasáže z interpretovaných textů atd.;  

o Důležité ilustrativní materiály (data, grafy, tabulky – tedy přesně ty 
baterie dat, které se neumisťují na slajdy); 

o Seznam literatury a další zajímavé odkazy; 

o Diskusní náměty, doplňující otázky; 

o Kontakt na referujícího. 

 

Proč handouty používáme? Protože na rozdíl od slajdů nezmizejí. Posluchač je má 
stále před očima a stíhá sledovat i složitější problematiku, pokud je v referátu řešena. 
Do handoutu si posluchači též mohou dělat poznámky (i když na referát přišli bez 
papíru), handout si odnesou s sebou (jako svého druhu „dar“). Je to tedy další 
z nástrojů, jak získat posluchače na svou stranu – zadarmo jim poskytnete důležitý 
výtah z vlastního vystoupení. Oni si nemusí (ale zároveň mohou) dělat poznámky, 
stíhají vás sledovat a nádavkem získají i odkazy na literaturu atd. S pomocí handoutu 
pro ně referát neodezní hned, ale mohou se k němu (a dojmu z něj) vracet i po 
nějakém čase.  

 

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 
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 8  VĚDA A FILOSOFIE 

 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

● Definovat vědu a filosofii. Určit základní rozdíly mezi nimi. 

● Poznat úskalí vědy i filosofie.  

● Pochopíte nezbytnost filosofie v poznávacím procesu a roli filosofie v kritické 
reflexi vědeckého provozu. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Filosofie; věda; demarkace; filosofie vědy 

 

Filosofie i věda jsou příklady POZNÁVACÍ ČINNOSTI. To znamená, že filosofie i 
věda zprostředkovávají člověku přechod od známého k neznámému. Umožňují 
rozumět světu kolem sebe a pomáhají lidem se získáváním orientace ve světě. Oba 
přístupy se od sebe ale významně odlišují. 

Je všeobecně známo, že filosofie je starší a pro mnohé má punc zastaralosti 
(archaičnosti), či dokonce neupotřebitelnosti. Činnost, pro kterou se začalo slovo 
filosofie užívat, se v evropských dějinách objevuje v období antiky a za vůbec prvního 
filosofa je pokládán Thales z Milétu, který žil v 6. století před naším letopočtem 
v Malé Asii.  

Věda přišla na svět jako potomek filosofie až o mnoho staletí později. O vědě 
v dnešním slova smyslu můžeme hovořit až od 16. století. 

Jaký je mezi vědou a filosofií vztah? Čím konkrétně se od sebe oba přístupy liší? A 
jaké je místo filosofie v současném světě, kde se respektovanou autoritou a 
garantem pravdivosti stal vědec (či tým vědců)? Definujme nejdříve vědu. 

 

 8.1  Věda 

Základním smyslem vědeckého poznání stejně jako poznání obecně je 
zprostředkovat přechod od známého k neznámému, tj. na základě známých faktů 
předpovídat fakta neznámá. Základním smyslem vědy je tvorba takových 
poznatků, které umožňují člověku vysvětlovat jevy a procesy tohoto světa. 
Předpokládáme čtyři hlavní součásti, z nichž se vědecké poznání skládá: 
 

 popis a klasifikace jevů a procesů = deskripce, 

 vysvětlení jevů, procesů a souvislostí = explanace, 

 předpovídání na základě objevených souvislostí mezi fakty = predikce, 

 praktické využití poznaného = aplikace. 
 
Tím se ale věda ještě příliš nevzdaluje od filosofie. K tomu, abychom ji lépe vymezili, 
se musíme pokusit o hlubší charakteristiku. Co vědu činí jedinečnou?  
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 Vědecké poznávání je cílevědomé intelektuální úsilí založené na racionalitě. 

 Věda vytváří konzistentní, tj. bezrozpornou a systematicky řazenou soustavu 
(katalog) poznatků, které skládá do zákonů a teorií.  

 Věda vytváří systematickou soustavu metod. 

 Věda je pěstována na institucích k tomu určených, tj. do vědeckého provozu 
zasahují vnější faktory – potřeby společnosti, státu, vlády, ideologický rámec 
vědecké činnosti, peníze, aktuální poptávka. Proč? No především proto, že 
nelze dělat drahé pokusy a psát respektované články doma v garáži. Vědci 
pracují v týmech, jejichž činnost je finančně náročná. Proto ale výsledky jejich 
práce musí odpovídat požadavkům zadavatele. 

 
Nadto je třeba si uvědomit, že se věda štěpí dle oblastí otázek, které si před sebe 
klade a které zkoumá dle předem vybraných metod. Žádná z věd si nebere za úkol 
ptát se po světě jako celku, po podstatě skutečnosti, po posledních otázkách člověka 
atd. Každá věda má svůj úzce vymezený definiční obor. Opírá se o kánon pevně 
daných metod a postupů, ze kterých vychází, pomocí nichž vybírá otázky pro svůj 
výzkum a s nimiž hledá odpovědi. Vědec se pohybuje v předem vymezeném terénu, 
přičemž úhyb mimo něj je chápán jako nemístný diletantismus. 

Věda též nemá ve zvyku zpochybňovat své základy. Zcela dobrovolně se v běžném 
provozu opírá o axiomy. Vědec zpravidla nezačíná svou kariéru tím, že by odmítl 
celou dosavadní tradici výzkumu. Naopak na ni navazuje, prohlubuje ji. Pohybuje se 
v prostředí, v němž vládne určitý soubor teorií (vědecké paradigma), v jehož rámci 
provádí svůj výzkum a které mu poskytuje optiku, s níž nahlíží na zkoumaný výsek 
skutečnosti. V normálním vědeckém provozu tedy nebývají zpochybňovány ověřené 
nástroje, stejně tak jako nebývá kritice podrobován platný pojmový aparát a 
metodologie. Po dlouhou dobu vládla v novověké vědě představa o 
kumulativnosti. To znamená, že vědci svou činnost chápali jako nekončící nárůst 
vědění o světě, který jednou (v nedohledné budoucnosti) vyústí v úplné poznání, 
neboť všechna fakta budou posbírána. Jedná se o předpoklad lineárního vývoje, kde 
svět včerejška je chápán jako svět lidí, kteří byli méně znalí, naivnější, omezenější, či 
dokonce hloupější. Své životy žili v předsudcích, věřili náboženským dogmatům (či 
ještě dříve mýtům), zatímco my dnes jsme s poznáním dále, protože máme vědu. 
Nejsme ale zas až tak daleko. Jen přebíráme štafetový kolík a máme za úkol s ním 
uběhnout přidělený díl cesty, než si jej od nás převezme další generace. V jejích 
očích se tak i my nutně staneme (ač budeme ve svém počínání poctiví) naivními 
hlupáky žijícími v předsudcích, k jejichž vyvrácení jsme zkrátka neměli dostatečné 
množství empiricky ověřitelných dat a na nich postavených argumentů. 

 

 8.2  Filosofie 

Zde je definice poněkud obtížnější. Již jsme naznačili, že filosofie má k vědě 
rodičovský vztah. Ačkoliv spolu sousedí, nejsou jedinými příklady činnosti, která se 
snaží poznat, pochopit a interpretovat skutečnost. Na úplný úvod si přečtěte 
následující kapitolu z knihy Malá filosofie člověka od Jana Sokola:22 

 
Když má člověk hlad nebo když něco úporně shání, nebývá s ním řeč o ničem jiném. Když ho 

                                                 
22 Převzato a kráceno z: SOKOL, Jan: Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. Praha: 
Vyšehrad 1998, s. 15–23. Veškerá zvýraznění v textu jsme provedli my.  
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bolí zuby, když má strach, když někam spěchá, není řeč vůbec o ničem. Ale čas od času se může stát, 
že člověku zrovna nic nechybí, nikam a nic nemusí – a to by mohla být chvíle pro filosofii. Mohla, ale 
nemusela, neboť s takovou vzácnou chvílí může člověk naložit všelijak. […] Nejspíš to také nějak 
souvisí s tím, že dobře nakládat s volnou chvílí je velké umění. Naložit s ní tak, aby zůstala volná, aby 
se neztratila v nějakém zájmu, a přitom aby nebyla prázdná, nudná, otravná. Nejlépe to dovedou 
docela malé děti, které se radují z kde čeho. Všechno je pro ně nové, zajímavé, napínavé: jede auto, 
letí moucha, na zemi leží kamínek. To všechno je pro malé dítě událost. Během času, jak dítě roste, 
začne si na takové věci zvykat: tohle už jsem viděl, tam už jsem byl, na tom přece nic není. My dospělí 
je v tom mohutně podporujeme: „Co máš pořád s tím autem? Letí moucha – a co má být? Nech si ty 
hloupé otázky a radši dávej pozor na cestu, ať zase nezakopneš!“  

Tak vida – dávej si pozor na cestu. Podivná věc, ale dějiny filosofie začínají právě takovou 
směšnou historkou o řeckém filosofu Thalétovi z Milétu, jak chodil po dvoře a díval se tak upřeně na 
hvězdy, až zakopl a spadl do studny. Musela ho odtud vytáhnout obyčejná děvečka a učenec od ní 
dostal co proto: „Co nám chceš vyprávět o nebi, když nedokážeš pořádně chodit ani po zemi?“ Co jí 
tenkrát velký Thalés odpověděl, historka nepraví. Nejspíš se na žádnou odpověď nezmohl a byl rád, 
že je naživu a venku ze studny. Nezdá se ale, že by se byl z tohoto nezdaru „poučil“; kdyby se byl totiž 
přestal zajímat o hvězdy a tajemství světa a jen se naučil bezpečně pohybovat po dvoře, určitě 
bychom o něm dnes nic nevěděli. Takových lidí bylo na světě vždycky dost. 

Co odpověděl Thalés děvečce, se asi už nikdy nedozvíme. Ale jakousi odpověď – pravda, o 
pár století později – můžeme najít u největšího z řeckých filosofů, u Platóna. Je také velice překvapivá 
a na první pohled nedává velký smysl. Platón totiž jednou napsal, že začátkem každého pořádného 
filosofování je údiv, úžas. Platón byl jistě velký filosof – ale tohle snad přece jen trochu přehnal. 
Filosof, to je přece takový milý starší pán, trochu podivínský, který se moc nestará o obyčejné a 
praktické věci – po pravdě řečeno, ani se v nich moc nevyzná – a místo toho si láme hlavu otázkami, 
které nikoho jiného nepálí. Filosofování prý také nějak souvisí s moudrostí a moudrý člověk, to je 
přece někdo, kdo všemu rozumí a všude už byl, kterého nic nepřekvapí a nade vším spíš mávne 
rukou. Ale aby se divil nebo žasnul nad kdejakou hloupostí jako malé dítě? To snad přece ne. 

A přece je docela jisté, že Platón to své podivné tvrzení myslel úplně vážně. Je dokonce dobře 
možné, že při tom měl na mysli právě Thaléta a jeho úžas nad tím, co se děje nad našimi hlavami, na 
obloze. – Počkat, na obloze že se něco děje? Vždyť je to pořád totéž, každý den a každý rok! – 
Ovšem, a to je právě to, co Thalétovi i jeho žáku Anaximandrovi vrtalo hlavou. Všichni lidé od 
nepaměti vědí, že Slunce ráno vychází a večer zapadá, od rána do večera že je den a od večera do 
rána noc, že po dni přichází večer a po noci zase ráno. Že to tak vždycky bylo, je a bude a že se podle 
toho člověk musí zařídit, aby nezůstal někde v divočině, když se stmívá. Je to tak přirozené a 
samozřejmé, že když o něčem chceme říci, že je to opravdu jasné, přirovnáme to buď k facce, anebo 
ve slušnější společnosti právě ke Slunci. 

Ale už dávno, dávno před Anaximandrem se tu a tam objevili lidé, kteří si uvědomili, že na tom 
vlastně není jasné vůbec nic. A jestli je mezi námi někdo hlupák, je to spíš ten, komu to jasné připadá. 
Jistě, kámen leží u cesty, ležel tam včera a bude tam zřejmě ležet i zítra, dokud ho někdo neodvalí 
nebo neodnese. Jenže Slunce neleží u cesty jako kámen. Je každou chvíli někde jinde. Pohybuje se 
jako člověk nebo živé zvíře. Někde ráno vyjde, pak stoupá výš a v létě ještě výš, pak se začne zase 
vracet dolů k zemi a nakonec večer zapadne a zmizí. Je pryč a není po něm ani stopy. Jak to, že 
druhý den zase vyjde? Kde bylo? Co se s ním stalo? A stane se to zítra zase? Musí se to stát? A co 
kdyby zítra nevyšlo? 

Kdyby zítra nevyšlo Slunce, byl by s námi se všemi konec. Proto se lidé už před tisíciletími 
začali starat o to, proč vlastně Slunce ráno vychází. A protože jim na tom skutečně záleželo, starali se 
i o to, co by se mělo udělat, aby zítra zase vyšlo. Výsledkem jejich pozorování, starostí a 
přemýšlení byly mýty. Podle řeckého mýtu je Slunce ohnivý vůz boha Hélia, který s ním každý den 
projíždí oblohu, večer zajede do moře a do podsvětí, kde si ohniví koně odpočinou, a ráno je Hélios 
zase zapřáhne a vyjede s nimi na nebe. A aby si nikdo nemyslel, že to tak musí být vždycky, vypráví 
báje i o tom, jak se Hélios jednou nechal uprosit a půjčil koně svému synu Faetónovi. Ten je ovšem 
neuměl řídit, koně se splašili a Faetón zahynul. Od té doby i Hélios ví, že svůj vůz nesmí půjčovat, a 
tak je jisté, že zítra s nimi zase v pořádku vyjede tak, jako včera a před tisíci lety. Kdyby ovšem lidé 
Hélia nějak urazili nebo dopálili – kdo ví, co by se mohlo stát. 

Něco takového nejspíš slyšela kdysi v dětství i Thalétova děvečka, zapamatovala si, že když 
se bude k Héliovi chovat uctivě a náležitě, že on zítra zase vyjede, a že si tedy se Sluncem na zítra už 
hlavu lámat nemusí. Příběh o Héliovi a Faetónovi nejspíš slyšel také Thalés, jenže mu z nějakého 
důvodu nestačil. Možná proto, že slyšel o jiných bájích, které vycházení Slunce vysvětlovaly jinak. 
Možná také proto, že mu přišlo podivné, aby tak důležitá funkce závisela na někom – byť by to byl 
jeden z věčných bohů. Nesvědčí sama pravidelnost slunečního běhu spíš o tom, že to bude jinak?  
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 Báji o Héliovi a Faetónovi už dnešní člověk nedokáže číst jinak než jako pohádku. Jako více 
méně zábavné povídání pro děti, které ale nebereme vůbec vážně. Tím, jestli Slunce zítra ještě vyjde, 
si hlavu nelámeme – stejně jako Thalétova děvečka. A když se na to začnou ptát malé děti a nedají se 
odbýt, budeme jim vyprávět něco jiného. Bude to méně zábavné a hůř pochopitelné, budou tam 
všelijaké složité představy a těžko srozumitelná slova jako gravitace, setrvačnost nebo planetární 
soustava. Budeme jim muset vysvětlit, že ne Slunce, ale Země se vlastně pohybuje, i když to tak vů-
bec nevypadá a děvečka by se tomu srdečně vysmála. Ostatně podobně, jako se my smějeme 
Faetónovi. 

Je tu ovšem také jistý rozdíl. O Zemi, o Slunci, o hvězdách a o světě víme dnes mnohem, 
mnohem víc všelijakých podrobností, nad nimiž by Thalés teprve žasnul. Pokud to sami nevíme a 
třeba v hodinách astronomie jsme se věnovali nějakým zábavnějším věcem, přece jen víme, že jsou 
tu nějaké knihy a že jsou tu lidé, kteří celý život nic jiného nedělají, než že pozorují, počítají a 
přemýšlejí právě o Slunci. Že je tu věda a že tu jsou vědci. Ti by také možná dovedli vysvětlit Thalétovi 
a Anaximandrovi, proč Slunce každý den ráno vyjde znovu, dokonce v kolik hodin a sekund, jaká je 
předpokládaná životnost našeho Slunce, odkud se bere jeho energie a kolik jí asi je – a spoustu 
dalších úžasných, více nebo spíš méně užitečných věcí. 

Ale dokázali by to vysvětlit také děvečce? Sotva. Ta by totiž mávla rukou a vůbec by je 
nepustila ke slovu. Kdyby jí někdo začal vykládat o Slunci, pouštěla by to všechno druhým uchem ven 
– podobně jako někteří z nás v hodinách astronomie ve škole. Takže dobrý astronom, který dovede 
věci srozumitelně vysvětlit, by si asi docela dobře popovídal s Thalétem, s Anaximandrem, s Platónem 
a s docela malými dětmi – kdežto s děvečkami všech dob a národů by musel mluvit o něčem jiném. 
Vědci, filosofové a malé děti – není to zvláštní společnost? Možná, že na první pohled je. Ale stačí si 
připomenout Platónovo tvrzení o počátku filosofie a budeme doma: jsou to přece všichni ti, kteří 
dovedou nad něčím žasnout. 

Mezi vědou a filosofií je ale ještě jiná, docela jednoduchá souvislost. Tak jako se z Thaletova 
zájmu a z jeho pochybností postupem času vyvinula astronomie, vznikaly i ostatní vědy z původně 
filosofických otázek. Po celou dobu svých dějin je filosofie jakýmsi semeništěm vědy a věd, jakýmsi 
„technologickým parkem “, kde se pěstují příznivé podmínky, v nichž teprve je věda možná. V 
současném světě je věda celým odvětvím lidské činnosti, které zaměstnává miliony lidí. Jako cokoli 
jiného lze nakonec i vědu provozovat jako pouhé „zaměstnání“, způsob obživy. Tím bychom se neměli 
nechat zmást. Když jsme před chvílí uvažovali o tom, že s dobrým vědcem by si Thalés měl co říci, 
měli jsme na mysli samozřejmě jen vědce, pro něž je jejich věda něčím víc. Protože jen takový vědec 
dokáže pochopit otázky dítěte (nebo filosofa) a dokáže jim sdělit něco, čemu zase porozumějí oni. 
Dokáže to právě proto, že jeho věda v sobě uchovala kousek filosofie, z níž kdysi vznikla: schopnost 
rozumět a schopnost žasnout. 

Už jsme se zmínili o tom, že také filosofie z něčeho vznikla a na něco navazuje. Na otázky, 
jaké si později kladli filosofové – třeba právě o tom, proč zítra vyjde Slunce – odpovídal už před nimi 
mýtus. A tak jako je věda dítětem filosofie, je filosofie dítětem mýtu. Vztahy mezi rodiči a dětmi, 
zejména v jistém věku, bývají většinou konfliktní: patnáctileté dítě se chce od svých rodičů oddělit, 
postavit se na vlastní nohy, být jiné než oni. Podobně je tomu i ve vztahu mýtu, filosofie a vědy. Věda, 
která přišla jako poslední, se ke své matce často nechce znát. Ty je jí moudré rady jí už lezou krkem a 
někdy mívá dojem, že jsou to vlastně prázdné řeči. Nechte toho filosofování a zkuste jednou něco zjis-
tit, změřit, dokázat – jako my vědci. 

Filosofii se tak s dějinnou spravedlností vrací přesně to, co kdysi udělala svému otci – mýtu. A 
právě vrcholná řecká filosofie představuje vůči mýtu ten choulostivý pubertální věk. Řečtí filosofové 
nenechali na mýtu suchý chlup. Mýtus, podle nich, neví, co říká, a nedovede své názory zdůvodnit. 
Neumí a nemůže rozlišit pravdu od pouhého zdání. Kazí lidem vkus a brání jim poznávat, jak věci 
skutečně jsou. Proto by Homéra měli vyhnat a ztlouci holí, usoudil starý Hérakleitos. 

To všechno je nejspíš pravda, ale přece jen trochu povrchní. Zastírá daleko podstatnější 
podobnost, fakt, že mýtus, filosofii i vědu něco velmi podstatného spojuje: údiv a úžas nad 
světem, nad tím, jak věci jsou. Tuhle základní schopnost vidět i věci, které většina ostatních 
nevidí, a žasnout nad nimi, mají všechny tři – mýtus, filosofie i věda – společnou také s 
uměním. Umění má s filosofií společný i původ z mýtu a na rozdíl od ní se za něj nikdy tolik 
nestydělo. Na rozdíl od umění však filosofie a věda dělají ještě další krok: nad divy světa, ve kterém 
žijeme a jsme, nestačí jen žasnout. Člověk je vybaven schopností přemýšlet, rozvažovat a hodnotit, 
které se tradičně říká rozum. Proto by se měl aspoň pokusit to, co spatřil a čeho si všiml, to, nad čím 
žasne a čemu se diví, nějak pochopit, vyjádřit, vyslovit, sdělit druhým lidem. Právě touto snahou o 
rozumové pochopení a přesné vyslovení, pokud možno v obecné podobě, se filosofie a věda 
liší od umění a mýtu. 

Tam někde mezi vědou, uměním a mýtem je tedy místo pro filosofii. V dějinách jsou celá 
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dlouhá období, kdy se lidé bez filosofie obešli. Jsou to klidné doby, kdy se věci a svět mnoho 
nemění a lidé vystačí s tím, co slyšeli od svých dědečků a babiček. Kdy se mohou klidně 
pohybovat po dvorku, starat se o své hospodářství a jen dávat pozor, aby nespadli do studny. Pak 
ovšem přicházejí také doby, kdy se všechno mění. Kdy děti už nerozumějí svým rodičům a rodiče 
nerozumějí dětem. Potom nezbývá než přemýšlet a hledat ve světě nové otázky a nové odpovědi, 
protože ty staré nám nic neříkají. Ne že bychom jim snad nerozuměli, ale přestaly nás zajímat. Ne že 
bychom je považovali za nesprávné, ale nejsou to naše otázky. V takových dobách kdysi vznikal 
mýtus, z mýtu vznikla filosofie a z filosofie věda. V takové době se dnes ocitáme také. Nevíme kudy 
kam. Lidé, kteří nevědí, čí jsou, bývají snadnou kořistí demagogů, kteří jim věší na nos všelijaké 
„odpovědi“ a dokáží je strhnout k hrozným věcem. V našem století jsme jich zažili dost a dost. Bylo to 
také proto, že jsme pro samé shánění a obstarávání věcí na dvorku neměli čas na přemýšlení. 

Také proto se dnes tolik potřebujeme učit přemýšlet, aby nás kdekdo neopil rohlíkem. Učit se 
člověk může dvojím způsobem. Bud’ tak, jako se učí třeba dějepis, to jest poslouchá a čte o tom, co 
kdy už na světě bylo. Anebo tak, jako se učí plavat nebo hrát na kytaru – to jest tak, že se do toho sám 
pustí. Přemýšlení, to jest filosofii, se dá učit obojím způsobem. Buďto tak, že se člověk dozvídá o 
tom, co už řekli a vymysleli dávní nebo nedávní filosofové: učí se dějiny filosofie. To může být 
nesmírně zajímavé a užitečné, má to však v sobě jedno úskalí. Z dějin filosofie se může stát 
bezmyšlenkovité učení faktů: jmen, letopočtů, hesel a „slavných myšlenek“. Tím se ovšem ztrácí to 
hlavní: člověk se neučí přemýšlet […]. Právě v těch nejobyčejnějších věcech se skrývají ty nej-
větší záhady, ta nejhlubší tajemství. To jen velmi nepozorní a otupělí lidé si myslí, že za tajemstvím i 
se musí cestovat kdoví kam, číst obskurní knihy a polykat nějaké drogy. Kdo nevidí tajemství teď a 
tady, neuvidí je ani v Tibetu. Ale kdo se je naučil vidět a objevovat, naučil se filosoficky myslet […].  

 

Oč se Jan Sokol pokouší? Předně se snaží očistit filosofii od předsudků, že by se 
mělo jednat o jakousi vznešenou, komplikovanou a selskému rozumu nepřístupnou 
aktivitu. Filosofie by neměla být jen oblastí těžkých otázek, které jsou běžnému 
životu vzdáleny. Na druhou stranu není ani nějakým zastaralým a dávno překonaným 
přístupem poznávání světa a už vůbec není prázdným žvaněním.  

Všeobecně známý je etymologický výklad, který slovo filosofie rozkládá do lásky 
k moudrosti. Celý obor se nám tak představuje jako toužebný vztah někoho, kdo si 
je vědom toho, že není moudrý, k moudrosti, kterou ctí a rád by ji poznal – a 
stal se tak moudrým (či alespoň moudřejším).  

Sokol též naznačuje, že pro filosofování je potřeba otevřených očí a schopnosti 
žasnout. Úžas (či údiv) je ale základem jak pro filosofii, tak i pro mýtický výklad 
skutečnosti, tak i pro vědu. Jak chápat onen údiv? Jako mimořádnou situaci, která 
naruší náš každodenní stereotyp. Najednou je něco jinak a nás to přinutí se ptát: 
„Proč?“ Může se jednat o nějaký životní zlom (nová známost, narození dítěte, ale i 
nepříjemná situace, výpověď z práce, úmrtí někoho blízkého). Člověk ztratí orientaci 
a zoufale hledá novou, zpochybněny jsou i tisíckrát zopakované běžné úkony. Takový 
stav můžeme s pomocí německého filosofa Karla Jasperse nazvat mezní situací.  

Zmíněný filosof Jaspers nám pomůže také s druhou definicí filosofie. Není příliš 
odlišná od výše uvedeného výměru u Jana Sokola, je v ní ale lépe vyjádřen rozdíl 
mezi filosofií a vědou.  

Obě uvedené ukázky se spíše doplňují, obě se pokoušejí vyjádřit nelehký fenomén. 
Proč oba výměry předkládáme? Snad proto, že ve filosofii je třeba si uvědomit, že nic 
není definitivní. O tomto světě a jevech v něm nelze říci/napsat poslední slovo – a to 
právě proto, že to je jen slovo. Jen lidský pokus, byť autentický, opravdový, ale 
přesto jen pokus. Tato skromnost, vědomí o předběžnosti a dočasnosti každého 
výroku, je filosofii vlastní a po dlouhou dobu byla jedním z hlavních rozdílů mezi ní 
a vědou. Nyní tedy Karl Jaspers:23 

                                                 
23 Následující ukázka je převzata (a mírně krácena) z první přednášky rozhlasového cyklu, který 
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Co je filosofie a jakou má hodnotu, je předmětem sporů. Lidé od ní očekávají mimořádná 
poučení, nebo ji lhostejně ponechávají stranou jako bezpředmětné myšlení. Hledí na ni buď s 
ostychem jako na důležité úsilí neobyčejných lidí, nebo jí pohrdají jako zbytečným hloubáním snílků. 
Považují ji za věc, která se týká každého, a proto musí být v základě jednoduchá a srozumitelná, 
anebo za tak obtížnou, že je beznadějné se jí zabývat. To, co vystupuje pod jménem filosofie, vskutku 
umožňuje tak protikladné soudy. 

Pro člověka věřícího ve vědu je na filosofii nejhorší, že vůbec nepředkládá žádné obecně 
platné výsledky, tedy něco, co je možno vědět, a tedy vlastnit. Zatímco vědecké disciplíny získaly ve 
svých oborech nepopiratelně jisté a obecně uznané poznatky, filosofie toho přes tisícileté úsilí 
nedosáhla. Nelze popřít, že ve filosofii neexistuje jednomyslnost definitivně poznaného. To, co je 
každým uznáváno na základě nepopiratelných důvodů, se stává vědeckým poznáním a není již 
filosofií – vztahuje se to k zvláštní oblasti poznatelného. 

Filosofické myšlení, na rozdíl od vědy, nemá ani charakter vzestupného procesu. Jsme jistě 
mnohem dále než řecký lékař Hippokratés, ale sotva můžeme říci, že jsme dále než Platón. Pouze v 
materiálu vědeckých poznatků, které Platón používal, jsme dále. V samotném filosofování jsme však 
sotva k němu dospěli. 

To, že každá podoba filosofie, na rozdíl od vědy, postrádá jednomyslné uznání všemi, spočívá 
přímo v její povaze. Způsob, kterým ve filosofii nabýváme jistoty, není vědecký, totiž stejný pro každé 
myšlení, nýbrž je to jakési ujištění, na jehož zdaru je účastna celá lidská bytost. Zatímco vědecké 
poznatky se týkají jednotlivých předmětů, o nichž nemusí vůbec nikdo nic vědět, jde ve filosofii o celek 
bytí, které se týká člověka jakožto člověka, o pravdu, která tam, kde zazáří, uchopuje člověka 
podstatněji než jakékoli vědecké poznání. 

Vypracování filosofie je ovšem spjato s vědeckými disciplínami: předpokládá je v 

nejpokročilejším stavu, jehož v daném století dosáhly. Ale její smysl má jiný původ. Před vší vědou 

vystupuje tam, kde se lidé stávají bdělými. 

Tato filosofie bez vědy vykazuje jisté pozoruhodné jevy:  
Za prvé: Ve filosofických záležitostech se skoro každý považuje za kompetentního. Zatímco 

ve vědách se za podmínku porozumění považuje učení, vzdělání, metoda, ve filosofii si každý 
nárokuje mít na ní účast a moci do ní mluvit. Naše vlastní lidské bytí, náš osud a zkušenost jsou prý 
dostatečným předpokladem k filosofování. 

Je třeba uznat oprávněnost požadavku, aby filosofie byla přístupná každému. 
Nejpropracovanější cesty filosofie, po kterých kráčejí odborníci ve filosofii, mají přece svůj smysl jen 
tehdy, ústí-li do lidského bytí, které je určeno tím, jak je si jisto bytím a sebou samým v něm. 

Za druhé: Filosofické myšlení musí být vždy původní. Každý člověk je musí uskutečňovat sám. 
Zvláštním rysem původního filosofování člověka jako takového jsou otázky dětí. Nezřídka 

slyšíme z dětských úst něco, co se svým smyslem bezprostředně dotýká hloubi filosofování. Uvedu 
příklady:  

Dítě se diví: „Stále se pokouším myslet, že jsem někdo jiný, a přece jsem to pořád já.“ Tento 
chlapec, uvědomující si sebe sama, se dotýká původu vší jistoty, vědomí bytí. Žasne nad hádankou 
bytí Já, nad tím, co nelze pochopit z ničeho jiného. A tak stojí s otázkou před touto mezí. 

Jiné dítě slyší příběh o stvoření: na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi..., a hned se ptá: „A 
copak bylo před tímto počátkem?“ Tento chlapec zakouší, že otázky vyvstávají donekonečna, že 
porozumění není možné zastavit, že pro ně není možná žádná poslední odpověď […]. 

Jiné děvčátko jde po schodech na návštěvu. Je si vědomo toho, jak se vše neustále mění, 
ubíhá a pomíjí, jako by nikdy nebylo. „Ale přece tu musí být něco trvalého... že nyní vyjdu tyhle schody 
k tetě, to si chci uchovat v paměti.“ Údiv a hrůza z universální pomíjivosti a mizení se bezmocně ohlíží 
po východisku. 

Kdo by takové výroky sbíral, mohl by zpracovat bohatou dětskou filosofii. Námitka, že to děti 
slyšely zprvu od rodičů či od jiných dospělých, pro tyto vážné otázky zjevně neplatí. Námitka, že tyto 
děti přece dále nefilosofují a že takové projevy by mohly být jen náhodné, přehlíží skutečnost, že děti 
jsou často geniální, dospíváním však genialitu ztrácejí. Jako bychom s postupujícími lety 
vstupovali do vězení konvencí a mínění, přetvářek a předsudků, kde ztrácíme dětskou 
upřímnost. Dítě je ještě vnímavé k obnovujícímu se životu, cítí a vidí a ptá se na to, co mu pak brzy 
zmizí. Nechává zapadnout to, co se mu na okamžik zjevilo, a je překvapeno, když mu později dospělí 
vyprávějí, co říkalo a na co se ptalo. 

Za třetí: Původní filosofování se projevuje jak u dětí, tak u duševně nemocných. Zdá se, jako 
by se někdy – zřídka – uvolnila pouta všeobecných zastření a promluvila dějící se pravda. Na počátku 
některých duševních nemocí nastávají otřesná metafyzická zjevení […] Mnoha zdravým lidem je při 

                                                                                                                                                         
později vyšel pod názvem Úvod do filosofie (česky 1996), zde s. 9–14. 
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probouzení ze spánku známa také zkušenost neobvykle hlubokých významů, které se však při plném 
vědomí opět ztrácejí, a nám tak zůstává jen pocit něčeho neproniknutelného. Rčení, že děti a blázni 
říkají pravdu, má hluboký smysl. Ale tvůrčí původnost, jíž vděčíme za veliké filosofické myšlenky, se 
netýká těchto případů, nýbrž jednotlivců, kteří se ve své nezaujatosti a nezávislosti vyskytnou jako 
velcí duchové během tisíciletí jen v malém počtu. 

Za čtvrté: Protože pro člověka je filosofie nezbytná, je přítomna vždy a všude na veřejnosti, v 
tradičních příslovích, v běžných filosofických obratech, v převládajících přesvědčeních, jako např. v 
řeči osvícené vzdělanosti, v politických přesvědčeních, především však je tu od počátku dějin v 
mýtech. Filosofii nelze uniknout.  

Lze se jen ptát, zda je to filosofie vědomá či nevědomá, dobrá nebo špatná, zmatená nebo 
jasná. Kdo filosofii odmítá, již filosofuje, aniž by si to uvědomoval. 

Co je tedy filosofie, která se ohlašuje tak univerzálně a v tak zvláštních podobách? 
Řecké slovo filosof je vytvořeno v protikladu k sofos. Znamená toho, kdo miluje poznání 

(bytnost), na rozdíl od toho, který maje poznání, se nazval vědoucím. Tento smysl slova přetrvává 
dodnes: hledání pravdy, a nikoli její vlastnění je bytností filosofie, i když filosofie často upadá do 
dogmatismu, to jest do vědění, které lze převést do vět, do vědění definitivního, úplného a 
naučitelného. Filosofie znamená: být na cestě. Její otázky jsou podstatnější než její odpovědi a každá 
odpověď se stává novou otázkou. 

Toto být-na-cestě – osud člověka v čase – však v sobě skrývá možnost hlubokého uspokojení, 
ba v nejvyšších okamžicích i dovršení. Toto dovršení nikdy nenastává v nějakém vypověditelném 
vědění, ve větách a vyznáních, nýbrž spočívá v dějinném uskutečnění lidského bytí, kterému se 
otevírá bytí samo. Dosáhnout toho v situaci, v níž se člověk právě nachází, je smyslem filosofování. 

Být na cestě a hledat, anebo: nalézat klid a dovršení okamžiku – to nejsou žádné definice 
filosofie. Filosofie není ničemu podřazena, ani nadřazena. Nelze ji odvodit z něčeho jiného. Každá 
filosofie definuje sebe samu svým uskutečňováním. Co je filosofie, o to se musí člověk pokoušet. 
Filosofie je potom zároveň akt živoucího myšlení a jeho uvědomění (reflexe), nebo jednání a jeho 
komentování. Teprve na základě vlastního pokusu můžeme poznat to, co nás ve světě potkává 
jakožto filosofie. […] Filosofie koncentruje člověka tak, že se stává sám sebou tím, že má účast na 
skutečnosti. 

Ačkoli filosofie může v podobě prostých a účinných myšlenek zasáhnout každého člověka, ba 
i dítě, je její vědomé vypracování nikdy nekončícím, v každé době se opakujícím úkolem, který se 
stále uskutečňuje jakožto přítomný celek – její vypracování se objevuje v dílech velkých filosofů a zní 
jako ozvěna u menších. Vědomí tohoto úkolu, ať už v jakékoli podobě, bude živé, dokud člověk 
zůstane člověkem. 

Nejen dnes je filosofie radikálně napadána a ve svém celku popírána jako zbytečná a 
škodlivá. K čemu tu vlastně je? Vždyť v nouzi neobstojí. 

Církevně autoritativní způsob myšlení zavrhl samostatnou filosofii, neboť prý vzdaluje od 
Boha, svádí duši k světským věcem a kazí ji nicotnostmi. Politicko-totalitární způsob myšlení namítal, 
že filosofové dosud svět jen různě vykládali, ale že jde o to jej změnit. Oba způsoby myšlení 
považovaly filosofii za nebezpečnou, neboť prý podkopává řád, podporuje ducha nezávislosti, 
tím i ducha buřičství a vzpoury, klame prý člověka a odvádí jej od jeho skutečného úkolu. 

K tomu ještě přistupuje požadavek každodenního zdravého lidského rozumu, totiž 
jednoduché měřítko užitečnosti, před kterým filosofie selhává. […] Filosofie se tedy má 
ospravedlnit. To je však nemožné. Nemůže se ospravedlnit něčím jiným, k čemu byla oprávněna na 
základě své užitečnosti. Může se obrátit pouze k silám, které každého člověka nutí vskutku 
filosofovat. Filosofie ví, že se ve světě oddává něčemu, co je věcí člověka jako takového, věcí 
prostou cíle, mimo každou otázku po užitku a škodě, a ví, že tu bude dotud, dokud budou žít lidé 
[…]. 

Nemůže bojovat, osvědčovat se, ale může být sdílena. Neklade odpor tam, kde je 
zavrhována, netriumfuje, kde je jí nasloucháno. Žije v jednomyslnosti, která může v základu lidství 
spojovat všechny se všemi. 

Filosofie existuje ve velkém stylu a v systematické souvislosti dva a půl tisíce let na Západě, v 
Číně a v Indii. Oslovuje nás tak velká tradice. Rozmanitost filosofování, rozpory a vzájemně se 
vylučující nároky na pravdu nemohou zastínit, že v základu působí jakési Jedno, které nikdo nevlastní 
a kolem něhož stále krouží všechno vážné úsilí: věčná jedna filosofie, philosophia perennis. Na tento 
dějinný základ našeho myšlení jsme odkázáni, chceme-li s jasným vědomím a bytostně myslet. 

 
Filosofii je třeba chápat jako činnost teoretického charakteru, jako odstup od běžné 
každodenní praxe. Je to vystoupení z neproblematičnosti každodenního života, 
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z komfortní zóny, v níž nejsou skutečně složité otázky. Filosofie je zvídavé pátrání po 
problémech pod povrchem samozřejmosti, kterým předchází nespokojenost 
s dosavadní praxí, anebo údiv z něčeho nového, nečekaného.  
Filosofie je kritická. A to jak ven (směrem k hodnocení skutečnosti), tak i směrem 
dovnitř, tj. k samotným metodám poznání a možnostem poznávacího aparátu (či 
podmínkám možnosti správného poznání). Jeden z nejvlivnějších filosofů první 
čtvrtiny 20. století, Edmund Husserl, se k podstatě filosofického snažení vyjádřil 
takto: „Nepřijmout jako neproblematické žádné předem dané mínění a žádnou 
tradici.“ 
Je třeba si uvědomit, že taková kritičnost může ale vést až ke zpochybňování 
čehokoliv, a že filosofie mnohdy přechází ve skepsi.  
Na druhou stranu hrozí filosofii snad ještě významnější riziko. Mnohdy se totiž snaží 
naopak být praktickou, aktivní, angažovanou. Nevyčerpává se otázkami po 
podstatách života, po tom, co jest, či jaké jsou podmínky správného poznání, ale 
snaží se v dobré víře aktivně rekonstruovat skutečnost. Mnoho filosofů se snažilo o 
nápravu světa, hledalo ideální uspořádání obce, kladlo si otázky po správném 
vedení života, atd. Taková filosofie může budit sympatie, protože se zdá být 
upotřebitelnou, a tedy i užitečnou, hrozí ale riziko, že se z filosofů volajících po 
nápravě světa stanou ideologové a krutovládci. Z filosofie se pak stane soubor 
pouček, jednostranný, nekritizovatelný a nebezpečný nástroj v rukách těchto 
zaslepených a samozvaných reformátorů. Pro příklad nemusíme jít daleko. Celé 
dvacáté století lze nazírat jako periodu, v níž si lidstvo zkusilo aplikovat několik 
takových receptů. Idealizovaná představa o sociálním smíru a rovnosti či o silném 
národě se proměnila v nejhorší noční můry. 

 

 8.3  Vztah filosofie a vědy 

Oba přístupy jsou si podobné. Snaží se poznávat svět. Věda je mladší a z filosofie se 
rodí. Často bývá uváděno, že věda je modernější (a tím i kvalitnější a pravdivější) 
než zastaralá a zatemnělá filosofie.  
Kdybychom hledali hlavní odlišnost mezi vědou a filosofií, byla by jí v případě vědy 
snaha o specializaci a odmítnutí metafyziky jako oblasti neužitečných spekulací, 
které nám nepomáhají s aktuálními problémy. Cílem vědy je naopak poskytnout 
člověku uplatnitelné znalosti, které mu mají zjednodušit každodenní život. Věda si 
klade za cíl dosáhnout při poznání maximální míry objektivity, snaží se nepodléhat 
různým subjektivním zkreslením či předpojatosti atd. 

 
Mezi léty 1850 a 1945 vznikly vědy sociální (historie, ekonomie, sociologie, politická věda a 

antropologie). Ekonomie, sociologie a politická věda (politologie) se od počátku svého vzniku snažily 
podobat exaktním vědám přírodním, proto byly založeny stejně jako vědy přírodní pozitivisticky. 
Pozitivistické sociální vědy byly zaměřeny na poznání obecných zákonitostí pomocí přísných 
vědeckých metod. Vědecké pozorování musí vycházet z toho, co je dané, skutečné, proto 
můžeme poznávat jen to, co je přístupné našim smyslům, co se může stát součástí naší 
zkušenosti. Pravdivého a věrohodného poznání skutečnosti může být dosaženo pouze pomocí 
metod empirického výzkumu. Všechna tvrzení, která nejsou empiricky ověřitelná, musí být zamítnuta 
jako metafyzická. 

Se vznikem novověké vědy tak získává filosofie konkurenci. Už to není jenom filosofie, která 
má odpovídat na otázky o povaze světa (filosofická kosmologie) a o povaze člověka (filosofická 
antropologie). Vznikající speciální přírodní a později sociální vědy si sice kladou stejné otázky, chtějí 
však na ně odpovídat postupy odlišnými od postupů filosofických. Vedle filosofického obrazu světa se 
tak začíná utvářet i vědecký obraz světa. 

Tyto dva obrazy stojící vedle sebe, a častěji dokonce proti sobě, otevírají problém vztahu mezi 
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filosofií a speciálními konkrétními vědami. Spor o to, který z těchto dvou obrazů světa je primární, se 
postupně vyhrocoval, až moderní nároky na věrohodné poznání začala splňovat jen věda: 
1. poskytuje lidem závažné a relevantní informace o okolním světě (přírodní vědy), ale také o člověku 
(humanitní a sociální vědy),  
2. nachází své uplatnění v technice a technologii, v medicíně a v celé sféře sociálních aktivit, včetně 
kognitivních (poznávacích), 
3. představuje spolehlivý základ pro jednání. 

Lze říci, že to, co odlišuje vědecké poznání od jiných forem poznávání světa a člověka, je 
vědecká metoda. Vědecká metoda je pojímána jako cesta od výchozí situace k jejímu řešení. Obecně 
se má za to, že vědecká metoda je empirická metoda, není to tudíž žádná spekulace.24 

 
Takové pojetí vědy bylo typické po celé 19. století (a někteří vědci svou činnost takto 
chápou i dnes). Panovalo přesvědčení, že lidstvo nastoupilo cestu pokroku. Zvláště 
v technických oborech bylo takové tvrzení s ohledem na množství vynálezů 
nezpochybnitelným faktem. Objevily se dva doprovodné jevy. Na jedné straně 
panoval despekt k předchozí filosofické tradici, jejíž otázky se mezi všemi vynálezy 
staly nepotřebným anachronismem (voláním mrtvé generace). Podle tehdejšího 
chápání vědy mělo smysl klást si takové výzvy, na které je možné odpovědět na 
základě empirické zkušenosti: jen pozorováním a experimentem lze získat tvrdá data 
a z nich pak zobecnit objektivně platné zákony. Věda se tedy zdála být moderní, 
pokrokovou činností, přinášející opravdové (pozitivní) poznání. Převládajícím 
směrem ve vědě se stal pozitivismus. Na druhé straně ale rovněž došlo 
k nebezpečnému nárůstu vědeckého sebevědomí. Ten pak vyústil v představu, že i 
celou společnost by bylo možné řídit jako stroj, ba ještě dál, že společnost lze jako 
stroj sestavit, pokud v jejím čele bude stát dostatečně schopný inženýr. Takové 
technokratické tendence jsou druhou stranou téže mince, o níž jsme hovořili 
v případě krátké poznámky o přeměně filosofie v ideologii. 
 
Vztah vědy a filosofie je zkrátka problematický. Rozdílů a sporných bodů je mnoho, a 
i když se filosofie do výbavy vědy vrací, přesto lze v případě vztahu filosofie k vědě 
nalézat další a další třecí plochy: 

a) Někteří filosofové jako doklad své autenticity otevřeně odmítají ukotvenost v 
institucích a snaží se kriticky přehodnocovat jakoukoliv politickou, 
hospodářskou či společenskou podmíněnost, bez ohledu na něčí zájmy. Vědci 
jsou naproti tomu nutně s nějakou institucí spjati a tato vazba je nutí 
k projevům loajality k tomu, kdo výzkum financuje. Věda je tudíž politicky, 
sociálně i hospodářsky podmíněná (tj. není skutečně nezávislá). Vědecké 
poznání tedy z principu není nezávislé (a tedy ani objektivní), což je častým 
bodem filosofické kritiky. 

b) Některé vědecké obory jsou natolik specializované a/nebo se zabývají natolik 
marginálními výseky skutečnosti, že zapomínají na celek. Filosofové 
upozorňují, že vědci neumí klást skutečně závažné otázky (o smyslu lidské 
existence, o podmínkách správného poznání atd.). Vědci jako by dobrovolně 
zavírali nad tím důležitým oči, a naopak energicky se pouštěli do pitvání 
maličkostí. Navíc je věda pro běžného smrtelníka již naprosto nesrozumitelná.  

c) Věda je též nebezpečná – výsledky vědecké činnosti lze lehce zneužít (což 
bylo v historii opakovaně prokázáno). Filosofové upozorňují i na nízkost 
mravního profilu některých vědců. Smutným dokladem je například 
angažovanost lékařů v technokratických a ozdravných hnutích (eugenice, 

                                                 
24 KUBÁTOVÁ, Helena: Metodologie sociologie. Olomouc: FF UPOL, s. 10 n.  
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rasové hygieně) v 1. polovině 20. století.  
 
Zkrátka: oba pohledy mají tendenci snižovat svého protivníka. Pro vědce jsou 
filosofové nemoderní spekulující teoretikové, jejichž vývody mají nulovou 
uplatnitelnost. Naopak pro filosofy jsou vědci pouhými fachidioty, kteří pitvají svět, 
ačkoliv nevědí proč. 
Praxe nemusí odpovídat našemu tvrzení, přesto ale spolu s autoritami oboru 
zastáváme názor, že věda v průběhu 20. století dospívá ke schopnosti kriticky 
reflektovat vlastní činnost. Přichází na to, že princip objektivity a nepředpojatosti má 
své limity. Pozorovatel k problému přistupuje již s nějak formulovanou obecnou 
hypotézou (vědec je subjekt se svobodnou vůlí) a tu si během výzkumného procesu 
ověřuje (či testuje). V ideálním případě se ve vědě má soubor testovaných hypotéz, 
které obstály, transformovat ve vědecké zákony (a ty pak tvoří základ vědecké 
teorie). Jenže i platnost těchto zákonů není věčná. 
 

[Nelze] v touze po přesnosti a exaktnosti redukovat empirický výzkum buď na ověřování již 
existujících teorií (a vylučovat všechny empirické jevy, které do těchto teorií nezapadají), nebo 
dokonce na formulování teoretických logických a matematických výroků, a před empirií úplně zavírat 
oči a uši. Jak uvidíme dále, „čistá teorie“, tedy teorie očištěná od empirie, v empirických vědách 
neexistuje. Na druhé straně není relevantní se „čistě empiricky“ potloukat terénem, tvářit se, že 
nemám žádnou teorii a o žádné teorii nic nevím, a bez ladu a skladu sbírat všechno, co vidím a 
slyším.25 

 
Podstatným poznatkem v současné vědě tedy je, že jakékoliv poznání, kterého jsme 
s pomocí vědecké metody dosáhli, má vždy jen hypotetický charakter a kdykoliv 
může být zpochybněno při novém testování. Je tedy pravdivé jaksi podmíněně, 
přechodně. Přes veškerou autoritu, kterou si vědci v bílých pláštích s mikroskopy, 
počítači a dalekohledy u veřejnosti získali, nelze jejich tvrzení a soudy o skutečnosti 
považovat za definitivní. 
Stejně tak vědci opouštějí princip kumulativnosti a snaží se chápat a doceňovat 
intelektuální svět předchozích generací. Aristoteles zkrátka nebyl hloupější, než jsme 
my, jen svět nazíral jinou optikou a vykládal jej jiným jazykem. Ve 20. století se rodí 
obor filosofie vědy, jehož součástí jsou otázky po povaze vědeckého poznávání 
světa, po správnosti užitých metod, otázky po vývoji vědy a obhajobě jejích výsledků. 
Zde připomínáme klíčové autory, mezi něž řadíme zejména Karla R. Poppera, 
Thomase S. Kuhna a Paula Feyerabenda. 
 

Každý vědec (stejně jako každý jiný člověk) pracuje metodou pokusu a omylu. Pokus je řešení 
problému, omyl (přesněji korekce omylu) je vyloučením hypotézy nebo teorie. Problémy vznikají se 
životem: život je řešení problémů. Protože hledání pravdy postupuje vpřed pokusem a omylem, je v 
našem světě také mnoho chyb. 

Lidé mají hlubokou potřebu objevovat a vědět a hlubokou potřebu jistoty. Ale protože nic není 
jisté (nikdo neví nic nebo téměř nic), jsou náchylní vytvářet si společná dogmata a vzájemně si 
„pravdu“ tohoto dogmatu sugerovat. Lidé se bojí nejistoty, a proto často dogma přechází ve fanatickou 
víru, která např. stojí v základech válečné psychózy. Potřebou sugesce a jistoty Popper vysvětluje naši 
náchylnost k ideologiím a dogmatům různého druhu. Proto je jedním z kořenů naší náchylnosti k 
ideologiím zbabělost. 

Popper celý život prosazoval myšlenku, že lidé mají myslet kriticky. Vyzývá intelektuály, aby 
přestali předstírat, že našli jistou pravdu. Intelektuálové nic nevědí a jejich neskromnost a domýšlivost 
je největší překážkou míru na zemi. Poznání nebezpečí skrytých v ideologiích (třebaže poznání pouze 
dočasné a vyvratitelné) nám může pomoci při řešení životních problémů, nedovolí nám jednoduše 
podlehnout domněnkám a hypotézám vědců, a tak nám toto poznání v posledku pomáhá žít. 

                                                 
25 Tamtéž, s. 15. 
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Karl Popper ukazuje, že vědecké poznání je sice omezené, protože nikdy nic nemůžeme 
vědět s jistotou, ale přesto je věda důležitá pro přežití lidstva. Skepse vůči vědě je stejně nebezpečná 
jako dogmatická víra v jistou pravdivost vědeckých výsledků. 

Umění intelektuální práce pak podle mého soudu spočívá v umění přiznat si 
nedokonalost a nejistotu vlastních výsledků, ve zdravé skepsi vůči vlastním výsledkům i 
výsledkům ostatních a v poctivosti, se kterou přistupujeme k vlastnímu výzkumu. Kritické 
myšlení, ke kterému nás vyzývá Karl Popper, nám může sloužit jako návod, jak přistupovat k 
vědě i jak poctivě postupovat ve vědě.  

Dějiny vědy (ať už máme na mysli přírodní nebo sociální vědy) jsou plné intelektuálních omylů 
nebo dokonce podvodů, a to ještě můžeme mluvit jen o těch, které byly odhaleny. Motivy vedoucí k 
podvodu bývají vždy pouze zištné, podvodníci chtějí získat uznání, slávu, peníze, postup ve vědecké 
kariéře apod. Motivem vedoucím k omylu v dobré víře je však obvykle netrpělivost: vědec byl tak 
přesvědčen o pravdě svých zjištění, že se už nechtěl zdržovat jejich ověřováním a dokazováním 
pomocí zdlouhavých a exaktních vědeckých postupů, a své experimentální výsledky podvrhl. Namísto 
vědy tak světlo světa spatřila pseudověda. 

Stručně řečeno, vědu rozeznáte od pseudovědy často již na první pohled: pseudověda se totiž 
nikdy nemýlí a dokáže vysvětlit všechno. Věda je naopak založena na principu chybovosti tak, jak 
jsme si to vyložili u K. Poppera: věda se vyvíjí tím způsobem, že neustále opravuje své hypotézy 
pomocí pokusu a omylu a přiznává své vlastní chyby. Hypotéza, která byla vyvrácena, je stejně 
hodnotná jako hypotéza, která byla potvrzena, protože vyvrácená hypotéza ukazuje, že určitý 
směr výzkumu je chybný a že je nezbytné tento směr změnit (anebo dokonce začít znovu od 
začátku). K tomuto způsobu dělání vědy je však třeba odvahy, znamená totiž neustále se snažit 
vyvrátit a odmítat názory, které již nelze s novými zkušenostmi zastávat. Cožpak o to, odmítat cizí 
názory není tak obtížné. Ovšem zde se jedná přece jen také ještě o něco jiného: jde totiž o to naučit 
se odmítat i svoje vlastní názory, neustále rozbíjet dogmatickou jistotu svých vlastních myšlenek. A 
právě k tomu je nám třeba neustále se vyrovnávat s vlastní zbabělostí a potřebou shodovat se s 
míněním druhých.26 

 

Aby bylo možné konflikt mezi vědou a filosofií mírnit, je třeba z obou stran udržovat 
nezbytnou míru respektu a stále se vracet k východisku. Metody jsou odlišné, dílčí 
cíle také. Společným pojítkem vědy a filosofie je ale poznání a aktivní, 
autentický, interesovaný přístup ke skutečnosti. Věda i filosofie si nárokují 
tvůrčí potenciál člověka. Vědec i filosof napínají své síly a odměnou jim je 
intelektuální potěšení a zábava, kterou prožívají při studiu, přemýšlení a 
bádání. 

 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

 Má filosofie předem stanovený předmět zkoumání?  

 Jakou roli hraje kumulace ve vědě a proč si pod sebou filosofie neustále 
podřezává větev? 

 Odlište filosofii od vědy, umění a od mýtu! 

 Proč je třeba mít se na pozoru před aplikovanou vědou a praktickou filosofií? 

 

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 
_____________________________________________________________________ 

                                                 
26 Převzato, mírně upraveno a kráceno z: Tamtéž, s. 17–20. 
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 9  METODY A METODOLOGIE, CÍLE A METODY VÝZKUMU 

 

 
CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

● Odlišit vědeckou metodu od metodologie a metodiky.  

● Odlišit kvantitativní metody výzkumu od kvalitativních. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Metoda; metodika; metodologie; kvantitativní výzkum; kvalitativní výzkum 
 

 9.1  Co je metoda, metodologie a metodika 

 Metodologie vědy (obecný pojem) je naukou o metodách (teorie metody) – 

teorií k výběru výzkumných metod.  

 Metoda (pojem konkrétní) je nástroj (již vybraný a jasně vymezený) ke 

zkoumání daného výzkumného předmětu.  

 Metodika (pojem mimo metodologii) je návod (recept). 

 

Vědecká metoda je pojímána jako cesta od výchozí situace k jejímu řešení. 

Obecně se má za to, že vědecká metoda je empirická metoda, není to tudíž 

žádná spekulace (tím se už ve svých počátcích věda vymezovala vůči 

filosofii).27 

 

 

  

 

 Metodologie vědy 

 

Metoda 

 

Metodika 

 

 

 

Avšak jaká je správná metoda? Cesta k předem stanovenému (očekávanému) 

výsledku, který se empiricky potvrzuje? Anebo je to intuitivní cesta vedoucí k něčemu 

neočekávanému? Ať tak, či onak, každá věda využívá určitý katalog metod a reflexi 

                                                 
27 Následující graf je převzatý z: OCHRANA, František: Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: 
Karolinum 2009, s. 11. 
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tohoto katalogu zveme metodologií. 

Obecně lze vědeckou metodu charakterizovat jako systematický a organizovaný 

postup podle předem daných pravidel. Aplikování těchto pravidel chrání vědce před 

závažnými chybami v přípravě, realizaci i vyhodnocování výsledků zkoumání.  

Vědecké poznání staví na informacích získaných zkušeností, kontaktem, manipulací 

s předmětem zkoumání. Věda sbírá data a vyhodnocuje. Jak už bylo napsáno 

v předchozí kapitole, ideálem vědy od novověku je přinášet objektivní fakta o 

skutečnosti (tj. subjektivně nezkreslené a kýmkoliv a kdykoliv ověřitelné). 

Neexistuje ale jen jedna univerzální věda. Z minulé kapitoly víme, že věda je typická 

pro vysokou specializaci. Nemůže tedy existovat ani jedna univerzální metoda. 

Metoda výzkumu není rigidní, unifikovaný proces. Vybíráme ji na základě 

výzkumného záměru a měla by nám sloužit jako optika, s níž problém čteme, a 

zároveň jako nástroj, pomocí kterého dosahujeme výzkumného záměru. 

Jak lze jednotlivé vědní obory klasifikovat? A která metoda danému oboru lépe 

vyhovuje? Tradičně rozlišujeme mezi přírodní a sociální (humanitní) vědou či mezi 

hard a soft science. Hlavní demarkační kritérium je právě v otázce použití metod. 

 9.2  Klasifikace věd a typy vědeckých metod 

 
Ze starověku pochází známá Aristotelova klasifikace lidských činností, které lze 
rozdělit následovně: 

 Činnosti teoretické (fyzika = philosophia naturalis, matematika, metafysika = 

zkoumání počátků a principů toho, co jest); 

 Praktické (etika, politika, rétorika a ekonomie);  

 Poetické (řemesla a umění = tvorba krásných a užitečných věcí). 

 
Zvláště v novověku, kdy dochází k bouřlivému rozvoji specializovaných oblastí 
poznání a k vyčleňování věd z filosofie, přichází i otázka po klasifikaci nových (a 
úzce specializovaných) disciplín. V 19. století se objevuje rozlišení na vědy 
duchovní (společenské) a přírodní na základě dichotomie v předmětu zájmu, který 
lze pro naše potřeby zjednodušit na protiklad kultura x příroda.  
Z konce 20. století pak pochází rozlišení na hard a soft science. Ke „tvrdým“ vědám 
se řadí ty, které mají těžiště výzkumu postaveno na kvantifikaci dat, na experimentu 
či pozorování, sestavování matematických modelů, statistickém zpracování dat atd. 
Mezi soft science pak řadíme disciplíny, jež se metodologicky opírají především o 
interpretaci (historie, literární věda).  
Ač se ve společenských vědách též uplatňují metody typické pro hard science, lze 
tak činit se značným omezením. Nesnadné je (např. při zkoumání určitého sociálního 
jevu) aplikovat experiment (a opakovat jej). V případě živých bytostí je třeba též brát 
v potaz morální a etická omezení.  
 

Vědecké metody, které vědní obory používají, lze tedy rozdělit do dvou základních 

typů: explanačního a interpretačního. 

1) Metody explanačního typu vykládají zkoumaný problém na bázi vědeckého 

vysvětlení s ohledem na vědecké zákonitosti. Jsou tradičnější pro 

přírodovědnou oblast. 
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2) Metody interpretačního typu nepracují s metodou výkladu v souvztažnosti 

k vědeckým zákonitostem. Více zde hraje roli porozumění kontextu, sociální 

a historické realitě. Chápání je odvislé též od subjektu, který chápe (objektivita 

zde není fetišem). Porozumění spočívá v rekonstrukci situace, v níž se 

zkoumaný jev, situace, aktér, atd. nacházejí = tradičnější pro oblast 

filosofie, humanitních věd, lingvistiku, atp. 

 

Toto rozlišení nám umožní některé konkrétní příklady vědeckých metod přehledně 

rozčlenit do tabulky.28 Některé konkrétní příklady metod budou popsány níže. 

 

Typ metod Druhy metod Příklady  

Explanační 

Empirické 

Pozorování 

Měření 

Experiment 

Obecně teoretické 

Analýza 

Syntéza 

Indukce 

Dedukce 

Komparace 

Analogie, abstrakce, generalizace… 

Interpretační 

Narativní Vyprávění 

Hermeneutické Porozumění textu 

 

Empirické metody jsou založené na zkušenosti a práci s takto získanými daty. Při 

pozorování a měření se vědec snaží nastavit ideální prostředí (izolovat pozorovaný 

děj od okolního světa, atd.) a eliminovat vliv náhodných chyb (dodržením postupu a 

metodiky, kontrolou aparatury). Experiment je záměrně navozený pokus, který má 

potvrdit či vyvrátit platnost určité hypotézy. 

Obecně teoretické metody mají v běžném vědeckém provozu univerzální využití. 

Analýza (též dekompozice) je postup, při němž se celkový problém snažíme 

pochopit jeho rozložením na části, z nichž je složen. Syntéza je opačný postup. 

Jedná se o spojování, kombinaci jednotlivých částí či prvků (objektů či idejí) v jeden 

celek.  

Logicky správná dedukce má podobu posloupnosti kroků, které splňují přesně 

stanovená kritéria, zabezpečující, že jsou-li premisy (předpoklady) pravdivé, je 

pravdivý i závěr z nich vyplývající. Dedukce se užívá zejména v matematice a logice. 

Empirie zde nehraje roli – jde jen o dodržení jasně daných pravidel, čímž je zajištěno 

nutné vyplynutí správného závěru. Premisy jsou obecného charakteru, zatímco závěr 

je konkrétní. Tedy: při dedukci z obecně platného (axiomů, zákonitostí) vyvozujeme 

konkrétní závěry.  

Indukce: užívá se v empirických vědách (fyzika, chemie) a jedná se o metodu 

zobecňování. Z jednotlivých poznatků (měření) se vyvozují zákonitosti. Při indukci 

                                                 
28 Převzato z: Tamtéž, s. 16. 



89 

naopak zobecňujeme z konkrétních dat hypotetické závěry.  

Komparace: neboli metoda srovnání. Při komparaci zkoumáme podobnosti a 

rozdílnosti mezi zkoumanými jevy. Je důležité stanovit kritéria porovnávání.  

Generalizace: metoda zobecnění. Informace o jednotlivém jsou vztaženy k celé třídě 

jevů. Z poznání daného jednotlivého jevu přisuzujeme jeho vlastnosti celé skupině. 

Tato metoda souvisí i s abstrakcí, což je postup, při němž je odhlíženo od zvláštností, 

odlišností, jedinečností daného jevu, s cílem vymezit jeho podstatné vlastnosti a 

vztahy. 

 

 9.3  Kvantitativní a kvalitativní metody 

 

Jiným klasifikačním měřítkem mezi vědeckými metodami je jejich rozlišení na 

kvantitativní a kvalitativní: 

 

1) Kvantitativní metody  

Kvantitativní metody výzkumu jsou vývojově starší než kvalitativní metody a 

vycházejí z pozitivistické filosofické tradice. Kvantitativní přístup se zakládá na 

předpokladu, že zkoumané jevy lze převést do matematické podoby a v této podobě 

s nimi následně vědecky pracovat. Mezi základní charakteristiky kvantitativních 

metod patří shromažďování dat a užití statistických metod pro práci s nimi, 

matematické modelování získaných vzorců a uplatňování deduktivní logiky při 

testování formulovaných hypotéz. Vzhledem k tomu, že tyto metody poskytují 

poměrně silný nástroj pro zkoumání sémiotických jevů (znakových systémů), našly 

uplatnění i v dalších společenskovědních oborech, jako je například antropologie, 

etnografie, literární věda a další obory. 

Na první pohled se tedy zdá, že kvantitativní metody splňují nárok vědeckosti. 

Pro zjištění, zda tomu tak skutečně je, bude ovšem nezbytné popsat kvantitativní 

postup. 

 
Prvním krokem v rámci kvantitativního výzkumu je (1) formulace problému, na 
jehož základě je přesně vymezen záměr výzkumu. Na základě tohoto záměru 
probíhá (2) volba teorie, která má potenciál odpovědět na problém. Pomocí dedukce 
je (3) z teorie odvozena hypotéza, kterou vědec v rámci výzkumu testuje. Jelikož 
základním nástrojem kvantitativního výzkumu jsou statistické metody, jsou pro jejich 
aplikaci zapotřebí (4) odpovídající data, která je třeba získat. V sociologii je situace 
podobná, mezi základní nástroje pro získávání dat patří kladení normalizovaných 
otázek v podobě rozhovoru, dotazníku nebo ankety. Po získání dostatečně 
reprezentativního a adekvátně rozsáhlého vzorku dat může proběhnout (5) vlastní 
testování zkoumané hypotézy, za použití běžných statistických nástrojů. V tomto 
ohledu mají dnes vědci provádějící kvantitativní výzkum obrovskou výhodu v 
dostupné výpočetní technice.  
 
Je zřejmé, že výsledky i perfektně navržených statistických experimentů jsou z 
principu zatíženy statistickými chybami a odchylkami, a z tohoto důvodu je třeba 
s výsledky pracovat obezřetně a nepovažovat je za vědecké zákony. Naopak, 
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kvantitativní metody popisují pouze trendy či tendence zkoumaného jevu. Kdykoliv 
mohou být nasbírána jiná data, která mohou vést naopak k falzifikaci hypotézy a 
k potřebě určitou vědeckou teorii opustit.  
Jednou z největších předností kvantitativního způsobu zkoumání je to, že statisticky 
zkoumá uzavřený vzorek dat, který zůstává neměnný a přístupný pro další 
výzkum v dané oblasti. To umožňuje jednak navázat na výsledky daného výzkumu, 
ale rovněž opakování určitého experimentu pro ověření či popření dosažených 
výsledků. Přesto bývá ze strany zastánců kvalitativního přístupu z řady důvodů 
kritizován; v sociálních vědách nejčastěji za přílišný redukcionismus. Spousta jevů 
totiž v kvantitativní analýze při statistickém zpracování může zaniknout a oku vědce 
mohou uniknout ty skutečně zajímavé jevy. 
Pro získávání partikulárních závěrů a testování hypotéz je však tato metoda 

velmi důležitá! 

 

2) Kvalitativní metody 

Zrodily se z kritiky pozitivistického přístupu. Jejich cílem není získání přesných 

výsledků v podobě potvrzení či vyvrácení nějaké hypotézy, ale spíše skutečné 

porozumění zkoumané skutečnosti. Bylo by možné je zařadit mezi interpretační 

typ metod. Níže připojujeme některé příklady kvalitativních metod:29 

 
a) Případová studie 

Výzkumník shromažďuje poměrně velký počet dat o omezeném vzorku skutečnosti. Stejně jako je 
tomu i u jiných kvalitativních postupů, nesnaží se o nalezení statisticky zachytitelných znaků, ale 
naopak o podání celostního, holistického popisu jevu, který zkoumá. 

Zkoumání začíná zjištěním základní otázky a formulací výzkumného záměru. Zatímco v případě 
kvantitativních metod výzkumu následuje volba odpovídající teorie a formulace odpovídající hypotézy, 
není v tomto případě role výchozí teorie jasná. Vyvození hypotézy v této fázi výzkumu pak 
zcela chybí.  
Je samozřejmě nezbytné, aby výzkumu předcházelo nastudování výchozí literatury a utvoření 
výchozího teoretického rámce, ač tento teoretický rámec není pro další průběh zkoumání natolik 
zásadní. To je způsobeno tím, že tvorba případové studie není zcela lineárním procesem, jako je 
tomu u vědecké metody, protože výzkumník se v průběhu bádání k výchozímu teoretickému rámci 
neustále vrací a modifikuje jej, a to na základě nových skutečností, zjištěných při sběru potřebných 
dat i jejich následné interpretaci. Výsledkem tohoto způsobu zkoumání tedy není potvrzení či 
vyvrácení původní domněnky, ale spíše zpráva shrnující výsledky analýzy výchozího problému, který 
zasazuje do širšího kontextu. 
 

b) Biografický výzkum 
Jak již název napovídá, jde o zkoumání historie života jednoho člověka nebo menšího počtu lidí. 
Využívá se nejčastěji ve filologických, uměnovědných, ale i dalších typech oborů. Uplatňuje se jednak 
jako prostředek pro tvorbu životopisů vybraných osob, anebo tyto životopisy používá jako zdroj 
informací pro další zkoumání. V podstatě jde o zvláštní druh případové studie. 
 

c) Zakotvená teorie 
Jedná se o poměrně rozšířenou metodu, zejména v oborech, jako jsou sociologie, psychologie, 
kulturní antropologie, komunikační studia apod. Tato metoda se explicitně odvolává na induktivní 
postup. Cílem této metody je tedy vytvoření teorie na základě interpretace získaných dat, proto se 
užívá zejména v těch oblastech, které jsou teoreticky málo zpracovány.  
Metoda zakotvené teorie vychází z určitého konkrétního problému, na základě kterého je formulována 
výzkumná otázka. Ta by však vzhledem k charakteru této metody neměla být příliš konkrétní, ale 
naopak dostatečně široká pro to, aby poskytovala dostatečný prostor nově objeveným souvislostem 

                                                 
29 Uvedený přehled je přejat, krácen a upraven z: GERLA, Radek: Metodologické přístupy v 
současných humanitních a sociálních vědách a jejich problémy: diplomová práce. Olomouc: Univerzita 
Palackého, Filozofická fakulta 2015, s. 37–44. 
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úvodního problému. Zatímco však například případová studie zpravidla vychází z určitého teoretického 
rámce, u zakotvené teorie logicky tento teoretický rámec chybí, místo toho se hovoří pouze o 
jakýchsi „vágních konceptech a představách“, které tvoří jedinou teoretickou výbavu pro následné 
získávání dat. Sběr dat provází prakticky celý proces tvorby zakotvené teorie. Prostředkem 
postupného formulování teorie je proces nepřetržité interpretace dat, který se označuje jako kódování.  
Formulace výsledné teorie se řídí čtyřmi základními zásadami, mezi které paří shoda mezi teorií a 
empirickými daty, srozumitelnost prezentovaných poznatků, obecnost, spočívající v aplikovatelnosti 
teorie na podobné problémy, a kontrola výsledné teorie skrze konfrontaci s výchozími daty.  

Neopomenutelným kritériem je rovněž vnější konzistence formulované teorie s již dosaženým 
poznáním. 
 

d) Akční a kritický výzkum 
Jak akční, tak i kritický výzkum si nekladou za cíl popsat nebo vysvětlit nějaký sociální jev, ale 
reagovat na konkrétní problémy a nalézat praktická řešení. Jedná se tedy o aplikované výzkumy. 
Zatímco o akčním výzkumu se hovoří především v souvislosti se sociologií, kritický výzkum se 
uplatňuje především v disciplínách, jako jsou genderová nebo queer studia, tedy v oborech, které se 
zabývají specifickými a zpravidla diskriminovanými sociálními skupinami. Není také vyloučeno, že tyto 
typy zkoumání mohou být prováděny na zakázku, kdy zadavatelem může být jak státní, tak soukromý 
subjekt.  
V průběhu akčního a kritického výzkumu nedochází ke klasickému shromažďování poznatků, ale 
naopak k poskytování poznatků těm, kteří jsou zkoumáni, čímž má být posíleno jejich povědomí o 
výchozím problému, a tím je jim poskytnut dostatek podnětů k vyvolání změny v jejich postavení. 
Nicméně i tak nepřestávají být akční a kritický výzkum značně kontroverzními metodami.  
Nejzásadnější body kritiky tohoto přístupu spočívají především na nevyjasněné roli teorie v rámci 
metody a celkově nevědeckém charakteru akčního výzkumu s tendencí k sociálnímu inženýrství. 

 
Pro lepší pochopení rozdílu mezi metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu 
umisťujeme přehledovou tabulku: 
 

 kvantitativní výzkum  kvalitativní výzkum  

cíl  testování hypotéz  tvorba teorie  

logika  dedukce  indukce  

ambice  vysvětlení  interpretace  

redukce informace  velká  malá  

zobecnění  generalizace  není cílem  

spolehlivost vysoká  nízká  

validita  nízká  vysoká  

data  čísla  kódy, metafory  

 

 
Oba přístupy jsou zatíženy řadou problémů. V rámci kvantitativního přístupu je při 
získávání dat vyžadována maximální nezaujatost, což ilustruje převaha 
odosobněných způsobů sběru dat (pomocí dotazníku, ankety nebo 
strukturovaného rozhovoru). U kvalitativního přístupu je tomu přesně naopak, důraz 
není kladen na data samotná, ale i jejich kontext, či dokonce příběh. Důležité je pro 
tyto metody především porozumění a vcítění se do zkoumané osoby.  
Určitý problém představuje také charakter samotných dat, která kvalitativní metody 
ke zkoumání využívají. Tato data nemají a často ani nemohou mít kvantitativní 
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charakter, jelikož lze jen těžko matematizovat vyjádření pocitů apod. Vzhledem k 
tomu, že v tomto přístupu hraje důležitou úlohu technika nestrukturovaného, 
hloubkového rozhovoru, má převážná část dat podobu svědectví zkoumaných 
osob. Kvantitativní techniky sběru dat se naopak zdají být naproti tomu přílišně 
redukcionistické. Je třeba si uvědomit, že metoda není víc než nástroj a že ideální 
metoda neexistuje. 

 

 
OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST 

 V čem tkví problém redukcionismu, k němuž dochází při kvantitativním 
výzkumu? 

 Popište základní rozlišení mezi kvantitativními a kvalitativními metodami 
výzkumu. 

 V čem tkví úskalí kvantitativního výzkumu, a v čem naopak budí podezření 
kvalitativní výzkum? 
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