
HumanitnHumanitníí vzdvzděělláánníí –– okov a okov a 
opora evropskopora evropskéé kulturykultury

NNáázev tzev tééto pto přřednednášášky a jejky a jejíí prezentace je prezentace je 
vvěědomdoměě provokujprovokujííccíí..

Slovo Slovo „„okovokov““ znamenznamenáá ve starove staroččeešštintiněě taktakéé
„„kovovkovováá ččáást odst oděěvuvu““, tedy p, tedy přřeneseneneseněě

„„sousouččáást vybavenst vybavení“í“
SouSouččasnasněě ovovššem usiluji o narem usiluji o naráážžku na slovo ku na slovo 
„„okovyokovy““ v mnov množžnnéém m ččíísle. Dsle. Důůvod k tomu by vod k tomu by 
mměěl vyplynout z prezentace, kterl vyplynout z prezentace, kteráá nnáásleduje.sleduje.



VzdVzděělláánníí jako njako náástroj stabilizace stroj stabilizace 
spolespoleččenských elitenských elit

•• SystSystéém pm přřededáávváánníí poznatkpoznatkůů a praktických znalosta praktických znalostíí nenneníí
ve starve staršíších spolech společčnostech v systnostech v systéémech vzdmech vzděělláávváánníí v v 
poppopřřededíí, praktick, praktickéé ččinnosti jsou vyhrazeny specialistinnosti jsou vyhrazeny specialistůům s m s 
ninižžšíším socim sociáálnlníím statusemm statusem

•• HlavnHlavníím m úúkolem vzdkolem vzděělláánníí bylo v minulosti vytvbylo v minulosti vytváářřeneníí a a 
udrudržžovováánníí koherence vykoherence vyššíšších vrstev spolech vrstev společčnostinosti

•• VVáázzááno na existenci pno na existenci píísma a prakticky pousma a prakticky použžitelnitelnéé psacpsacíí
lláátkytky

•• ČČastým jevem je astým jevem je úúmyslnmyslnáá diglossie diglossie –– dvojjazydvojjazyččnost nost 
kultury a pkultury a přřevlevláádnutdnutíí archaickarchaickéého jazyka v literho jazyka v literáárnrníí
tvorbtvorběě a ve výucea ve výuce

•• TypickTypickéé ppřřííklady: klady: ččíínsknskáá a indicka indickáá civilizace a ovcivilizace a ovššem em 
civilizace antickcivilizace antickáá



VzdVzděělláávacvacíí model model ŘŘecka 7.ecka 7.–– 4. stol. 4. stol. 
ppřř. Kr.. Kr.

•• Praktický Praktický úúččel el –– ppřřííprava k prava k úúččasti na asti na 
veveřřejnejnéém m žživotivotěě

•• TTěžěžiiššttěě v v úústnstníím m ččtenteníí a komentova komentováánníí
homhoméérských brských báásnsníí, p, přříípadnpadněě recepci recepci 
dramatických textdramatických textůů

•• RRéétorika jako ptorika jako přřííprava k politickprava k politickéé praxipraxi

•• OdbornOdbornéé vvěědy se rozvdy se rozvííjejjejíí bez nbez náávaznosti vaznosti 
na tento systna tento systéém výchovym výchovy



PrvnPrvníí koncepce vzdkoncepce vzděělláánníí v v řřeckeckéé
kultukultuřřee

PlatPlatóón (427n (427––347 p347 přř.Kr.).Kr.)

•• ČČlenleněěnníí spolespoleččnosti na výrobce, nosti na výrobce, 
strstráážžce a sprce a spráávcevce

•• Výrobci majVýrobci majíí znznáát pt přředevedevšíším m 
eticky povzneticky povznášášejejííccíí bbáájeje

•• StrStráážžci ci –– hudba jako bojovhudba jako bojovéé
umuměěnníí

•• VlVláádcdcůům je vyhrazena m je vyhrazena 
dialektika a matematickdialektika a matematickéé
vzdvzděělláánníí

•• Gramatika a rGramatika a réétorika zcela torika zcela 
pominuty pominuty 



ObdobObdobíí helheléénismu (od konce nismu (od konce 
4.4. stol. pstol. přř. Kr.) a kulturn. Kr.) a kulturníí promproměěna na 

antickantickéého svho svěětata

•• PPřřesun tesun těžěžiiššttěě literliteráárnrníího a kulturnho a kulturníího ho žživota ivota 
mimo klasickmimo klasickéé ŘŘeckoecko

•• ZZáánik tradinik tradiččnníího literho literáárnrníího publika a forem ho publika a forem 
ppěěstovstováánníí ustustáálených literlených literáárnrníích ch žžáánrnrůů

•• PromProměěna hovorovna hovorovéé řřeeččtiny tiny ččininíí jazyk klasickjazyk klasickéé
řřeckeckéé literatury stliteratury stáále mle méénněě srozumitelnýmsrozumitelným

•• VznikVznikáá koncepce koncepce „„svobodných umsvobodných uměěnní“í“



„„SvobodnSvobodnáá umuměěnní“í“

Enkyklios paideia Enkyklios paideia –– Artes liberales Artes liberales –– SvobodnSvobodnáá
umuměěnníí

Soubor vzdSoubor vzděělláánníí vhodnvhodnéého pro muho pro mužžee

•• osobnosobněě svobodnsvobodnééhoho

•• hmotnhmotněě neznezáávislvislééhoho

•• spolspolééhajhajííccíího na veho na veřřejnejnéé čči soukromi soukroméé uuččitele, pitele, půůvodnvodněě
pracujpracujííccíí bez nbez náároku na pevnou odmroku na pevnou odměěnu od nu od žžáákkůů

•• bez nbez náároku na praktický význam v profesionroku na praktický význam v profesionáálnlníím m žživotivotěě



SystSystéém svobodných umm svobodných uměěnníí

•• Trivium:Trivium:
�� gramatikagramatika
�� rréétorikatorika
�� dialektikadialektika

•• QuadriviumQuadrivium
�� aritmetikaaritmetika
�� geometriegeometrie
�� astronomieastronomie
�� hudbahudba

•• DoplDoplňňkovkovéé discipldisciplííny, jiny, jižž v antice postupnv antice postupněě vypuvypuššttěěnnéé
�� lléékakařřstvstvíí
�� architekturaarchitektura



Gramatika se stGramatika se stáávváá zzáákladnkladníí
výukovou disciplvýukovou disciplíínounou

•• Pro Pro ččetbu klasicketbu klasickéé řřeckeckéé
literatury je nutnliteratury je nutnáá
ppřředbedběžěžnnáá ppřříípravaprava

•• KlasickKlasickáá literliteráárnrníí ddííla se la se 
sama stsama stáávajvajíí uuččebnebníími mi 
pompomůůckamickami

•• KlKlííččovováá úúloha loha 
alexandrijskalexandrijskéé knihovny a knihovny a 
jejjejíích vch věědcdcůů ve 3.ve 3.––2. stol. 2. stol. 
ppřř.. Kr.Kr.

•• ŘŘecký systecký systéém m 
„„svobodných umsvobodných uměěnní“í“ je ve je ve 
2.2. stol. pstol. přř. Kr. p. Kr. přřenesen enesen 
do do ŘŘííma a transponovma a transponováán n 
do latinsky mluvdo latinsky mluvííccíího ho 
kulturnkulturníího prostho prostřřededíí

•• Ke konci Ke konci řříímskmskéé antiky se antiky se 
situace helsituace heléénisticknistickéého ho 
ŘŘecka opakuje v krizi ecka opakuje v krizi 
3.3. stoletstoletíí po Kr. a v po Kr. a v 
„„renesancirenesanci““ 4. a 5. stolet4. a 5. stoletíí, , 
obnovujobnovujííccíí strukturu strukturu 
vzdvzděělláánníí v jiv jižž mrtvmrtvéém m 
literliteráárnrníím jazycem jazyce



RRéétorika jako systtorika jako systéém zm záákladkladůů
literliteráárnrníí teorie a praxeteorie a praxe

•• PPůůvodnvodněě mměěla rla réétorika torika 
praktický praktický úúččel el –– výchovu k výchovu k 
veveřřejnejnéé ččinnosti v antických innosti v antických 
republikrepublikáánských stnských stáátechtech

•• Se zSe záánikem antických nikem antických 
demokracidemokraciíí se stala disciplse stala disciplíínou nou 
uuččííccíí aktivnaktivníí literliteráárnrníí tvorbtvorběě v v 
mrtvých jazycmrtvých jazycíích ch –– klasickklasickéé
řřeeččtintiněě a klasicka klasickéé latinlatiněě

•• Idolem Idolem řřeeččnicknickéého umho uměěnníí byl byl 
aažž do 18. stol. Marcus Tullius do 18. stol. Marcus Tullius 
Cicero (106Cicero (106––43 p43 přř. Kr.). Kr.)



Dialektika jako Dialektika jako úúvod do logiky, vod do logiky, 
filozofie a teologiefilozofie a teologie

•• ZZáákladnkladníím m úúkolem dialektiky kolem dialektiky 
bylo pbylo přřipravit studenty pro ipravit studenty pro 
zvlzvláádnutdnutíí obsahu klasických obsahu klasických 
řřeckých filozofických systeckých filozofických systéémmůů, , 
ve stve střředovedověěku pak podat ku pak podat úúvod vod 
do metodiky kdo metodiky křřesesťťanskanskéé teologieteologie

•• AAžž do obdobdo obdobíí baroka sloubaroka sloužžily k ily k 
výuce dialektiky logickvýuce dialektiky logickéé spisy spisy 
Aristotelovy (384Aristotelovy (384--322 p322 přř. Kr.), . Kr.), 
zvlzvlášášttěě ddíílo lo KategorieKategorie a ra růůznznéé
úúvody a komentvody a komentáářře k ne k něěmumu



Aritmetika jako popis struktury Aritmetika jako popis struktury 
svsvěětata

•• NemNeměěla za la za úúkol ukol uččit praktickým it praktickým 
popoččetnetníím dovednostemm dovednostem

•• JejJejíím hlavnm hlavníím obsahem byla m obsahem byla 
teorie teorie ččííselsel

•• Ta pTa přřechecháázela do spekulaczela do spekulacíí o o 
podstatpodstatěě hmoty ophmoty opíírajrajííccíí se o se o 
vlastnosti pvlastnosti přřirozených irozených ččííselsel

•• Tyto teorie vychTyto teorie vycháázely z dzely z dííla la 
Pýthagorova (570?Pýthagorova (570?––495? 495? 
ppřř.. Kr.) a byly rozvKr.) a byly rozvííjeny jeny 
neoplatneoplatóónskými filozofy pozdnnskými filozofy pozdněě
antickantickéé dobydoby



Geometrie limitujGeometrie limitujííccíí kosmos a jeho kosmos a jeho 
poznpoznáánníí

•• SystSystéém geometrie vytvom geometrie vytvořřený ený 
EukleidemEukleidem (323(323––283 p283 přř.. Kr.) je Kr.) je 
jednjedníím z nejvm z nejvěěttšíších triumfch triumfůů antickantickéé
řřeckeckéé civilizacecivilizace

•• Tento Tento úúspspěěch se vch se vššak stal i ak stal i 
omezenomezeníím, protom, protožže geometricke geometrickéé
mymyššlenleníí zabrzabráánilo antickým nilo antickým 
matematikmatematikůům objevit principy m objevit principy 
modernmoderníí algebry 2000 let palgebry 2000 let přřed ed 
NewtonemNewtonem

•• Studium geometrie dStudium geometrie dáávalo vvalo vššak po ak po 
celý stcelý střředovedověěk studentk studentůům m 
svobodných umsvobodných uměěnníí ppřřesvesvěěddččeneníí o o 
schopnostech lidskschopnostech lidskéého rozumu a ho rozumu a 
ddůůleležžitosti metodickitosti metodickéého myho myššlenleníí v v 
kakažžddéém oboru dum oboru dušševnevníí ččinnostiinnosti



HudebnHudebníí nauka jako rozvinutnauka jako rozvinutíí teorie teorie 
ččííselsel

•• „„HudbaHudba““se jako disciplse jako disciplíína svobodných na svobodných 
umuměěnníí v v žžáádndnéém pm přříípadpaděě nezabývala nezabývala 
výukou praktických hudebnvýukou praktických hudebníích dovednostch dovednostíí

•• Navazovala na teorii Navazovala na teorii ččíísel a teorii intervalsel a teorii intervalůů
ovověřěřenou akustickými pokusy a domnenou akustickými pokusy a domníívala vala 
se, se, žže prokazuje e prokazuje ččíísla a jejich pomsla a jejich poměěry jako ry jako 
elementelementáárnrníí zzááklad zdklad zdáánlivnlivěě slosložžititéého a ho a 
rrůůznorodznorodéého hmotnho hmotnéého svho svěětata

•• S tS tíím souvisel pojem m souvisel pojem hudby sfhudby sféérr
vyluzovanvyluzovanéé v kosmu pohybem planet v v kosmu pohybem planet v 



Astronomie popisujAstronomie popisujííccíí svsvěět od jeho t od jeho 
popoččáátku atku ažž po jeho zpo jeho záániknik

•• AntickAntickáá astronomie vytvoastronomie vytvořřila ila 
systsystéém mm měřěřeneníí ččasu a asu a 
rozmrozměěrrůů kosmu a kosmu a 
ppřředpovedpověěddíí jeho pohybjeho pohybůů, , 
jehojehožž ppřřesnost nepesnost nepřřekonal ekonal 
jeješšttěě KopernKopernííkk

•• Pro stPro střředovedověěk vk vššak z nak z níí
zzůůstala aktustala aktuáálnlníí jen jen 
chronologie urchronologie urččujujííccíí podobu podobu 
kkřřesesťťanskanskéého kalendho kalendáářřee



Krize antickKrize antickéého vzdho vzděělláávacvacíího ho 
systsystéému na pmu na přřelomu 5.elomu 5. a 6. stol.a 6. stol.

•• PromProměěny pozdnny pozdněě antickantickéého ho 
svsvěěta symbolizujta symbolizujíí chvatnchvatněě
budovanbudovanáá opevnopevněěnníí ppůůvodnvodněě
nechrnechráánněěných mných měěst, napst, napřřííklad klad 
Aurelianovy hradby Aurelianovy hradby ŘŘííma ma 
vzniklvznikléé na konci 3.na konci 3. stol.stol.

•• ZZáánik nik řříímskmskéé řříšíše r.e r. 476 a 476 a 
ochromenochromeníí mměěstskstskéé
ststřředomoedomořřskskéé civilizace v civilizace v 
1.1. pol. 6.pol. 6. stol.stol.

•• ZZáánik anticknik antickéého ho šškolstvkolstvíí v v 
1.1. pol. 6. stol.pol. 6. stol.



KKřřesesťťanskanskáá ccíírkev jako rkev jako úútotoččiiššttěě
antickantickéého humanitnho humanitníího vzdho vzděělláánníí

•• V prvnV prvníích staletch staletíích svch svéé existence bylo existence bylo 
kkřřesesťťanstvanstvíí antiintelektuantiintelektuáálnlněě zamzaměřěřeným eným 
nnáábobožženstvenstvíímm

•• VyuVyužžíívalo pro svvalo pro svéé posvposváátntnéé texty (Bible, texty (Bible, 
liturgie) mluvenou liturgie) mluvenou řřeeččtinu a latinu tinu a latinu 

•• Po legalizaci kPo legalizaci křřesesťťanstvanstvíí (r.(r. 313, c313, cíísasařř
Konstantin Veliký) jeho pKonstantin Veliký) jeho přředstaviteledstaviteléé do do 
znaznaččnnéé mmííry pry přřevzali hodnoty a obsah evzali hodnoty a obsah 
profprofáánnnníí antickantickéé kultury jako východisko kultury jako východisko 
ppřříípravy klpravy klééru (Hieronymus ze ru (Hieronymus ze StridStridóónunu, , 



Aurelius Augustinus (354Aurelius Augustinus (354––430)430)

•• Dokonale zvlDokonale zvláádl nauku dl nauku 
„„svobodných umsvobodných uměěnní“í“, zvl, zvlášášttěě
trivia, ale i hudebntrivia, ale i hudebníí teorieteorie

•• „„ RadRaděěji aby nji aby náás kritizovali s kritizovali 
gramatikovgramatikovéé, ne, nežž aby naby náám m 
nerozumnerozuměěli vli věřěřííccí“í“

•• Cituje 2.Cituje 2. knihu Mojknihu Mojžžíšíšovu: ovu: 
„„Izraelci si vyIzraelci si vyžžáádali od dali od 
EgypEgypťťananůů ststřřííbrnbrnéé a zlata zlatéé
ššperky a plperky a plášášttěě. Tak vyplenili . Tak vyplenili 
EgyptEgypt““. Takový m. Takový máá být postoj být postoj 
kkřřesesťťana k antickana k antickéému vzdmu vzděělláánníí..



Cassiodorus (485?Cassiodorus (485?––580?)580?)

•• Po nPo náávratu z vyhnanstvvratu z vyhnanstvíí vv
Konstantinopoli zaloKonstantinopoli založžil klil klášášter ter 
VivariumVivarium v jiv jižžnníí ItItáálii a lii a 
neformneformáálnlníí asketickou asketickou 
komunitu kolem nkomunitu kolem něěho ho 
soustsoustřřededěěnounou

•• Pokus o zaloPokus o založženeníí kkřřesesťťansky ansky 
orientovanorientovanéého uho uččiliiliššttěě
humanitnhumanitníích oborch oborůů v v ŘŘíímměě
ppřřes podporu tehdejes podporu tehdejšíšího ho 
papepapežže ztroskotale ztroskotal

•• Institutiones divinarum et Institutiones divinarum et 
humanarum litterarumhumanarum litterarum, , 
zzáákladnkladníí ppřřííruruččka pro výuku ka pro výuku 
„„svobodných umsvobodných uměěnní“í“ ve ve 
ststřředovedověěkuku



ZZááchrana antickchrana antickéé latinsklatinskéé literaturyliteratury



ŘŘehoehořř Veliký (papeVeliký (papežžem 590em 590––604)604)

•• NejvýznamnNejvýznamněějjšíší papepapežž
prvnprvníího tisho tisííciletciletíí
kkřřesesťťanstvanstvíí

•• SkvSkvěěle vzdle vzděělaný aristokrat laný aristokrat 
a plodný spisovatel a plodný spisovatel 
latinsklatinskéé teologickteologickéé
literaturyliteratury

•• „„Je pohorJe pohorššlivlivéé chtchtíít slova t slova 
Kristova podrobovat Kristova podrobovat 
pravidlpravidlůům pohanských m pohanských 
gramatikgramatikůů““



VzdVzděělláánníí a cesta k na cesta k něěmu ve mu ve 
ststřředovedověěkuku

•• PrvnPrvníím stupnm stupněěm vzdm vzděělláánníí v ranv ranéém m 
ststřředovedověěku byla ku byla úúččast na dennast na denníích ch 
bohoslubohoslužžbbáách a memorovch a memorováánníí
nazpamnazpaměťěť liturgických textliturgických textůů. . 
NNáásledovala výuka sledovala výuka ččtenteníí
pamatovanpamatovanéého textu a zho textu a zááklady psanklady psaníí; ; 
ttíím byly splnm byly splněěny pny přředpoklady k edpoklady k 
vysvvysvěěcenceníí na knna kněězeze

•• DDáále klerik mohl postoupit k výuce le klerik mohl postoupit k výuce 
„„svobodných umsvobodných uměěnní“í“

•• VybranVybraníí jedinci odchjedinci odcháázeli k dovrzeli k dovrššeneníí
svsvéého vzdho vzděělláánníí na nna něěkterou kterou 
významnou významnou šškolu v okolkolu v okolíí nebo v nebo v 
zahranizahraniččíí



Karel Veliký (vlKarel Veliký (vláádl 768dl 768––814) a 814) a 
„„karolinskkarolinskáá renesancerenesance““

•• „„ČČasto se stasto se stáávváá, , žže mnoze mnozíí
chtchtěějjíí řřáádndněě chvchváálit Boha, ale lit Boha, ale 
ččininíí tak kvtak kvůůli zkomoleným li zkomoleným 
knihkniháám chybnm chybněě““

•• IndividuIndividuáálnlníí akce pro zakce pro zááchranu chranu 
latiny jako clatiny jako cíírkevnrkevníího a ho a 
ststáátntníího jazyka globho jazyka globáálnlníí
evropskevropskéé řříšíšee

•• VytvoVytvořřil soustavu cil soustavu cíírkevnrkevníího ho 
šškolstvkolstvíí tradujtradujííccíího antickho antickéé
humanitnhumanitníí vzdvzděělláánníí jako jako 
ppřříípravu klerikpravu klerikůů pro duchovnpro duchovníí
sluslužžbu cbu cíírkvi a pro rkvi a pro ččinnost ve innost ve 
ststáátntníích sluch služžbbááchch



Cesta humanitnCesta humanitníího vzdho vzděělláánníí
evropskou kulturouevropskou kulturou

�� PPřřeežžíívajvajííccíí mměěstskstskéé šškoly koly 
pozdnpozdníí antiky a velmi ranantiky a velmi ranéého ho 
ststřředovedověěkuku

�� KlKlášášternterníí šškoly 6.koly 6.–– 8. stol.8. stol.
�� BiskupskBiskupskéé / kapituln/ kapitulníí šškoly koly 

9.9.–– 12. stol.12. stol.
�� Univerzity 12.Univerzity 12.–– 15. stol.15. stol.
�� RenesanRenesanččnníí akademie a akademie a 

soukromsoukromáá uuččiliiliššttěě 15.15.–– 16. 16. 
stol., astol., ažž postupnpostupněě reformujreformujííccíí
a modernizuja modernizujííccíí traditradiččnníí
evropskevropskéé univerzity ve univerzity ve 
smyslu mysmyslu myššlenek humanismu lenek humanismu 
a renesancea renesance



Struktura a etapy vývoje Struktura a etapy vývoje 
ststřředovedověěkkéé univerzityuniverzity

•• „„FacultasFacultas““ = = 
„„momožžnostnost““ jako volba jako volba 
specializacespecializace

•• ArtistickArtistickáá fakulta jako fakulta jako 
ppřříípravnpravnéé uuččiliiliššttěě

•• TeologickTeologickáá fakultafakulta

•• PrPráávnickvnickáá fakultafakulta

•• LLéékakařřskskáá fakultafakulta

•• Vrchol rozkvVrchol rozkvěětu tu 
univerzit ve 13.univerzit ve 13. stoletstoletíí

•• Jejich Jejich šširokirokéé rozrozšíšířřeneníí
po zpo záápadnpadníí EvropEvropěě ve ve 
14.14. stoletstoletíí

•• Postupný Postupný úúpadek padek 
prestiprestižže s ne s náástupem stupem 
humanismuhumanismu



Humanismus 14.Humanismus 14.––16. stolet16. stoletíí
ohroohrožžuje ustuje ustáálený systlený systéém m 

evropskevropskéého vzdho vzděělláánníí

•• Postaven na individuPostaven na individuáálnlníím vzdm vzděělláávváánníí a a 
neformneformáálnlníích kontaktech mezi uch kontaktech mezi uččenci, enci, 
pohrdpohrdáá univerzitnuniverzitníím vzdm vzděělláánníím tradim tradiččnníího ho 
typutypu

•• FrancescoFrancesco Petrarca (1304Petrarca (1304––1374)1374)

•• PoggioPoggio BraccioliniBracciolini (1380(1380––1459)1459)

•• LorenzoLorenzo VallaValla (1405(1405––1457)1457)

•• Erasmus Rotterdamský (1469Erasmus Rotterdamský (1469––1536)1536)



JezuitskJezuitskéé šškolstvkolstvíí jako stabilizujjako stabilizujííccíí
fenomfenoméén humanitnn humanitníího vzdho vzděělláávváánníí

•• Jezuitský Jezuitský řřáád zalod založžen en 
IgnIgnáácem z cem z LoyolyLoyoly
r.r. 15341534

•• Výchova knVýchova kněžěžskskéého ho 
dorostu i studentdorostu i studentůů
laiklaikůů se stala jeho se stala jeho 
zbranzbraníí ppřři obhajobi obhajoběě
katolickkatolickéé vvííryry



Struktura jezuitskStruktura jezuitskéého ho šškolstvkolstvíí

•• Gymnasium (5 let)Gymnasium (5 let)
�� PrincipiaPrincipia

�� GrammaticaGrammatica (v(vččetnetněě matematiky!)matematiky!)

�� SyntaxSyntax

�� PoesisPoesis

�� RhetoricaRhetorica

•• Philosophia (3 roky)Philosophia (3 roky)
�� LogicaLogica

�� PhysicaPhysica

�� MetaphysicaMetaphysica

•• Theologia (4 roky)Theologia (4 roky)



RakouskRakouskáá vzdvzděělláávacvacíí reforma roku reforma roku 
1849 a pozd1849 a pozděějjšíší vývojvývoj

•• SystSystéém jezuitskm jezuitskéého ho šškolstvkolstvíí
ppřřetrval v celetrval v celéé EvropEvropěě (v(vččetnetněě
protestantských zemprotestantských zemíí ststřřednedníí
Evropy) i po zruEvropy) i po zruššeneníí jezuitskjezuitskéého ho 
řřáádu r.du r. 1773.1773.

•• V Rakousku a tedy i v V Rakousku a tedy i v ččeských eských 
zemzemíích byl odstranch byl odstraněěn an ažž reformou reformou 
hrabhraběěte Leopolda te Leopolda ThunThun--
HohensteinaHohensteina od roku 1849 (m.j. od roku 1849 (m.j. 
vznik tzv. klasických gymnvznik tzv. klasických gymnááziziíí))

•• Ta v podstatTa v podstatěě platila aplatila ažž do do 
radikradikáálnlníích zmch změěn n 
ččeskoslovenskeskoslovenskéého ho šškolstvkolstvíí, jejich, jejichžž
symbolem se stal Zdensymbolem se stal Zdeněěk Nejedlý,  k Nejedlý,  
v letech 1948 a 1953 a kterv letech 1948 a 1953 a kteráá s s 
výjimkou obnovenvýjimkou obnoveníí vvííceletých celetých 
gymngymnááziziíí zzůůststáávajvajíí v podstatv podstatěě v v 
platnosti dodnesplatnosti dodnes



HumanitnHumanitníí vzdvzděělláánníí mimo mimo žživotnivotníí
praxipraxi

•• Antický, stAntický, střředovedověěký i ranký i raněě novovnovověěký vzdký vzděělanec lanec 
býval hrdý na to, býval hrdý na to, žže jeho vzde jeho vzděělláánníí nenneníí
inspirovaninspirovanéé bběžěžným ným žživotem a neslouivotem a nesloužžíí mu. mu. 
MMěělo plo přřekonekonáávat hmotnost a vvat hmotnost a vššednost lidskednost lidskéé
existence a otvexistence a otvíírat jejrat jejíí duchovnduchovníí rozmrozměěry ry –– ve ve 
ststřředovedověěku a ranku a ranéém novovm novověěku takku takéé ve sluve služžbběě
liturgii cliturgii cíírkve a pochopenrkve a pochopeníí kkřřesesťťanskanskéé vvííry.ry.

•• ModernModerníí doba ve 20. stoletdoba ve 20. stoletíí úúlohu humanitnlohu humanitníího ho 
vzdvzděělláánníí zcela promzcela proměěnila. Budoucnost uknila. Budoucnost ukáážže, e, 
nakolik nakolik úúspspěěššnněě..


