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• 11

E. O. Wilson

• Utápíme se v informacích, a zároveň trpíme nedostatkem moudrosti. Svět už napříště budou ovládat
syntezátoři, tedy lidé schopní dát v pravý čas dohromady ty správné informace, kriticky je posoudit
a moudře rozhodnout o důležitých věcech.

• 21

V éře určované technologiemi a globalizací se všudemluví o vzdělání, jehož cílem je získat odborné znalosti
a dovednosti. Politici, lidé z byznysu, a dokonce i spousta pedagogů ho považují za jediný způsob, jak
si země může udržet konkurenceschopnost. Nabádají studenty, aby přestali snít a začali prakticky uvažo-
vat o tom, jaké dovednosti budou v zaměstnání potřebovat. Nabývat znalostí, jež nejsou zacíleny na něco
konkrétního, je považováno za cestu do nikam.

• 24

Amerika nepřijala evropský model specifické přípravy a učňovství proto, že Američané byli neustále v po-
hybu od města k městu a obsazovali další a další území, kde hledali nové příležitosti. Nebyli zakořeněni
v zeměpisných lokacích s dlouhodobě stanovenými obory a cechy, umožňujícími jediný možný vývoj pra-
covní kariéry. Hospodářský systém, v němž fungovali, byl nový a dynamický, technika stáleměnila povahu
práce a měnily se i požadavky na uchazeče o pracovní místa. Jen málokdo stál o to, setrvat celý život v jed-
nom oboru.

• 29

autorova matka

• Žádná jiná společnost není tak otevřená jako americká. Takže nám prozrazuje sama na sebe své ‚neúspě-
chy‘ způsobem jako nikdo jinýňuprava. Když semluví o jejich úpadku, rádi se [Američané] připojí. Jenže
ten úpadek je vzhledem k jejich předchozí síle relativní. Pořád jeto největší ekonomika světa, pořád má
k dispozici největší vojenskou sílu, jaká kdy na světě byla, a uprchlíci před terorem v této přistěhovalecké
zemi pořád hledají útulek. A také dokáže utratit miliony dolarů za to, že někdo někde významným způ-
sobem přispěje k tomu, aby se naše znalosti rozšířily.

• 40

Od studentů [nejstarších amerických kolejí] se očekávalo, že budou studovat všechny předměty a srovnávat
je mezi sebou, protože se soudilo, že vše sjednocuje moudrost Boží.
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• 41

(…) Profesorský sbor na Yale v roce 1828 připravil studii obhajující klasické kurikulum. Studie nejenže
významně ovlivnila americké koleje na celé půlstoletí – leckdo by také mohl říct, že zastavila nevyhnutelný
vývoj –, ale popsala také ústřední rozpor v pojetí liberálního vzdělávání, který trvá dodnes.

Studie vysvětlovala, že podstatou liberálního vzdělávání „není učit, co je typické pro to které povolání,
nýbrž položit základy, jež jsou společné všem“. Své dva hlavní cíle popsali profesoři z Yale způsobem,
který zní smysluplně dodnes: naučit přemýšlet a dodat myšlení specifický obsah.

• 41

zmíněná studie

• Dvěma významnými cíli duševní kultury jsou kázeň a obsahmysli – posilování její kapacity a její naplňo-
vání znalostmi. První z obou cílů je pravděpodobně důležitější. Rozhodujícím faktorem kolejního studia
by tudíž mělo být každodenní a důrazné rozvíjeni schopností studenta. Předepsána by měla být taková
odvětvi studia a takové metody výuky, které co nejlépe podpoří jeho schopnost udržovat pozornost, za-
cílit tok myšlení, analyzovat předmět, který má být zkoumán, sledovat a přesně rozlišovat, vést debatu,
přesně vyvažovat důkazy předkládané k posouzení, probouzet, zvyšovat a ovládat imaginaci, dovedně
uspořádávat poklady, jež naše mysl obsahuje, probouzet a následně vést probuzený talent.

• 42

[Charlesi Eliot] navrhl(…), aby se významné americké univerzity začaly věnovat výzkumu, avšak až na
postgraduální úrovni, přičemž studenti před promocí byměli svoboduvěnovat se široce svýmzájmům. Pro-
jevil tak schopnost skutečně pochopit a zvládnout nastupující trendy ve vzdělávání, například oddělování
přírodovědného vzdělání a humanitních oborů nebo nástup technického školství. Požadoval, aby koleje
začaly pečlivě rozlišovat mezi vzděláním orientovaným profesně a liberálně, přičemž to druhé považoval
za důležitější. Několik měsíců poté, co stať vyšla, bylo Charlesi Eliotovi nabídnuto, aby se stal prezidentem
Harvardu. Vydržel v tomto postavení čtyři desetiletí – dost, aby přetvořil univerzitu i celou Ameriku.

• 46

(…) Pokud jsem si nějaký kurz zapsal veden jen pocitem, že se musím něco o nějakém předmětu dozvědět
nebo získat patřičnou kulturní znalost, tak se z mé paměti vypařil. Takové, které jsem si zapsal, protože
mě nefalšovaně zajímaly nebo protože mne inspiroval vynikající učitel, ve mně zanechaly mnohem trva-
lejší i silnější otisk. Koneckonců, když se člověk o něčem chce dozvědět alespoň základní informace, může
si vždycky přečíst knihu, která se daného předmětu týká, nebo jednoduše použít Google. Zásadní výzvou
však je naučit se číst kriticky, analyzovat data a formulovat myšlenky – a ze všeho nejvíc těšit se z intelek-
tuálního dobrodružství natolik, abychom se do něj pouštěli snadno a často.

• 46

(…) Čtení – troufám si tvrdit, že zejména čtení knih – zůstává jednou z nejdůležitějších cest ke skutečným
znalostem. Pokud chceme nějaký předmět pochopit do hloubky, existuje jen málo jiných způsobů, než
si o dané věci přečíst knihu. Bylo tomu tak po celá staletí a nic se na tom nezměnilo.

• 47

Navětšině velkýchuniverzit převážil výzkumnadvýukou – za učení nikdodefinitivní profesuru nedostane.
Neméně důležité je, že kurikulum se začalo přizpůsobovat tak, aby vyhovovalo výzkumu. Profesoři zjišťují,
že učit základní kurzy je nudné a únavné, byť pro studenty to může být zajímavé a užitečné. Mnohem
jednodušší je nabízet semináře související s tématem jejich momentálního bádání a je jedno, jak nepatrné,
obskurní nebo bezvýznamné téma pro studenty to je. Navíc, čím více se znalosti specializují, tím se kurzy
nabízené studentům zdají být tajemnější. Dnešní nabídka kurzů některých kolejí, jež je na první pohled
absurdní, má právě tuto inspiraci (…).

• 49

anglický fyzik a spisovatel C. P. Snow: Dvě kultury
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• (…) Nejednou jsem byl přítomen setkání lidí, kteří byli v rámci standardů tradiční kultury považováni
za vysoce vzdělané a kteří se zřetelným gustem dávali najevo, jak neuvěřitelně nevzdělaní jsou přírodo-
vědci. Jednou či dvakrát mě to vyprovokovalo, abych se společnosti zeptal, kdo z přítomných by mohl
vyložit druhý termodynamický zákon. Odpovědi byly chladné a negativní. A přece otázka, kterou jsem
kladl, je přírodovědným ekvivalentem otázky: „Četl jste něco od Shakespeara?“. Dnes jsem si vědom, že
kdybych položil dokonce ještě jednodušší otázku – třeba „Co je podle vás hmota nebo zrychlení?“, což je
přírodovědným ekvivalentem otázky „Umíte číst?“, stěží by jeden z deseti těchto vysoce vzdělaných lidi
myslel, že vůbec mluvíme stejným jazykem. Takže sice stavíme velký chrámmoderní fyziky, ale většina
nejchytřejších lidí západního světa tomu rozumí zhruba stejně, jako by tomu rozuměli jejich předkové
v období neolitu.

• 51

Tím, že studují jiné společnosti, dozvídají se studenti mnohem více i o své vlastní. Teprve, když má člověk
možnost srovnávat, dokáže pochopit, co je charakteristické pro západní, čínskou nebo indickou kulturu.

• 53

Když se setkáte s někým, kdo vychvaluje přínosy liberálního vzdělání, pravděpodobně uslyšíte, že nás
„učí, jak myslet“. Určitě je to pravda. Pro mě však je ústřední hodnotou liberálního vzdělání to, že vás naučí
psát a že psaní vás nutí přemýšlet. Ať už budete dělat cokoli, brzy se prokáže, že schopnost zřetelně, jasně
a rozumně psát je zcela neocenitelnou dovedností.

• 53

Když máte jasně psát, musíte také jasně myslet. (…) Ty dva procesy jsou neodlučitelně propojeny. Možná
že je to jen vymyslená historka, ale když se jednou na cosi zeptali sloupkařeWaltera Lippmanna, odpověděl
prý: „Nevím, co si tom myslím. Ještě jsem o tom nepsal.“.

• 54

Velkým tématem moderní filozofie je debata, co bylo dřív, zda myšlení, nebo jazyk. Myslíme abstraktně
a pak své myšlenky skládáme do slov, nebo myslíme ve slovech, jež jsou pro naše myšlení čímsi jako
lešením? Mohu mluvit jen o své vlastní zkušenosti. Když se pouštím do psaní, uvědomuju si, že mé „myš-
lenky“ jsou obvykle jakousi směskou zpola zformulovaných a pospojovaných idejí, mezi nimiž jsou ovšem
také díry. To, co mě nutí jim dát řád, je právě proces psaní. Když píšu první verzi sloupku nebo eseje, je
to výraz sebepoznávání – dozvídám se přitom, co si o tématu myslím, zda mé myšlenky na sebe logicky
navazují a zda mám po ruce závěry, které z daných faktů vyplývají. Je jedno, kdo jste – politik, podnikatel,
právník, historik nebo romanopisec –, psaní vás nutí vybírat a dává vašim myšlenkám přesnost i řád.

• 55

(…) Umění srozumitelné a jasné komunikace napomáhá vyslovit, na co myslíme. To neznamená vysypat
ze sebe všechno, co se nám v danou chvíli žene hlavou. Znamená to naučit se chápat, o čem přemýšlíme,
odfiltrovat nedovyvinuté nápady a pak okolnímu světu vyjádřit v logickém sledu své myšlenky.

• 56

Ať už budete dělat cokoli, pravděpodobně se ukáže, že jednotlivé předměty, které jste na vysoké škole
studovali, vám po skončení školy budou v denním provozu připadat bezvýznamné. Nebo, i když svůj
význam mít budou, promění se. Lidé, kteří se jen před deseti lety naučili programovat, jsou dnes kon-
frontováni s novým světem aplikací a mobilních zařízení. Stále vám však zůstanou dovednosti, které jste
získali, a metody, jimiž jste se naučili přistupovat k problémům. Vzhledem k tomu, jak rychle se rozvíjejí
hospodářská odvětví i povolání, budete muset své dovednosti znovu a znovu zpochybňovat. Srdcem mo-
derní ekonomiky je učit se a znovu se učit, objevovat a znovu objevovat nejrůznější přístupy k řešení úkolů.
Prezident Harvardovy univerzity Drew Faust poukazuje na to, že liberální vzdělání by mělo lidem dávat
dovednosti, které je „připraví na jejich nikoli první, ale šesté zaměstnání“.

• 57

Nositel Nobelovy ceny za chemii Thomas Cech, sám absolvent Grinell College, tedy klasické liberální vy-
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soké školy, ilustruje podobný postřeh analogií ze sportu. Tak, jako sportovci trénují i disciplíny, které ne-
souvisejí s jejich vlastní, měli by studenti studovat obory mimo vlastní akademickou sféru. „Takový křížový
trénink procvičuje svalové skupiny účinněji, než když stejnou dobu strávíte tréninkem vlastní sportovní
disciplíny.“, píše. „Stejně tak liberální vzdělání rozvíjí v přírodovědci „srovnávací výhodu“ tím, že mu
dává křížovou přípravu v humanitních oborech i umění. Tato akademická křížová příprava rozvíjí studen-
tovu schopnost získávat a uspořádávat si fakta a názory, analyzovat je, zvažovat jejich hodnotu, formulovat
důkazy, a to účinněji, než když bude jen psát další a další laboratorní zprávy.“.

• 57

[Vývojový psycholog a odborník na vzdělání Howard] Gardner tvrdí, že v budoucnosti se studenti budou
muset ještě více koncentrovat na způsobymyšlení. Koneckonců, když dnes lze fakta nalézat pomocíGooglu,
proč plýtvat mozkovými buňkami a učit seje nazpaměť? Všímá si, že nejlepší myšlení se často rozvíjí, když
na sebe ideje, pole a disciplíny narážejí podobně, jako když různé kultury obohacují jedna druhou. Stejně ve-
hementně odmítá přístup ke vzdělání prostřednictvím významných děl (…). Smyslem vzdělání není podle
jeho názoru zaplnit mysl studentů starožitným nábytkem, nýbrž pomoci jim nabýt duševních dovedností,
jež jsou zapotřebí k tomu, aby si mohli sestavit vlastní soupravu židlí a stolů. Dává přednost kurikulu, které
od studentů vyžaduje nejrůznější způsoby přemýšlení – orientovanému observačně, analyticky, esteticky,
týmově a tak dál (…).

• 58

Vzpomínám, jak jsem žasl, když jsem v sedmdesátých letech viděl v Indii první počítače, přičemž jsem
neměl potuchy o tom, jak lukrativní nové průmyslové odvětví to bude. K programování počítačů jsem
tenkrát musel používat děrné štítky a zvládnout FORTRAN, dnes už mrtvý programovací jazyk. I přes je-
jich tehdejší těžkopádnou podobu bylo zřejmé, jak neuvěřitelná moc se v počítačích skrývá. Učit se něco tak
nového bylo zábavné. Počítače proměnily svět ze všeho nejvýrazněji. Jenže za všemi těmi penězi, které se
kolem nich točí, můžeme snadno přehlédnout intelektuální potěšení, jež mohou přinášet. Díky množství
dat, umělé inteligenci i jejich mobilnímu využívání přispívají ke vzniku významných nových firem, avšak
mohou nám také otevírat nové oblasti poznání, do nichž jsme dosud nepronikli. Ať už z někoho udělají mi-
liardáře, nebo ne, otevírají vzrušující intelektuální cesty plné pronikavých otázek po samé podstatě myšlení
– a tím nás svým způsobem navracejí k ideji přírodovědy jakožto odvětví filozofie.

• 59

Vezměme si třeba Facebook. Mark Zuckerberg byl typický student školy svobodných umění, který se záro-
veň vášnivě zajímal o počítače.Na střední škole studoval klasickou řečtinu a na vysoké si za hlavní obor zvo-
lil psychologii. Rozhodující průnik, kterýž Facebooku učinil gigant, jímž dnes je, souvisí stejně s psychologií
jako s technologií. Zuckerberg ve svých rozhovorech a přednáškách často zdůrazňuje, že před vznikem
Facebooku lidé na internetu svou identitu skrývali. Internet byl územím anonymity. Pronikavost nápadu
s Facebookem spočívala v tom, že umožnil vznik kultury skutečných identit, kde se lidé přátelům dobro-
volně odhalují, a právě to z něj udělalo přelomovou platformu. Samozřejmě, že Zuckerberg rozumí počí-
tačům hodně do hloubky a dnes využívá k uvádění svých nápadů do praxe vynikající tvůrce počítačových
softwarů, avšak klíčem k jeho úspěchu bylo to, že rozuměl lidské psychologii. Jinými slovy, Facebook „je
stejně tak záležitostí psychologie a sociologie, jako technologie“.

• 59

Ekonom z Massachuse s Institute of Technology David Autor, který se podrobně zabýval dopady tech-
nologií a globalizace na pracovní příležitosti, (…) píše: „Lidské činnosti, které jsou nejvíc náchylné k tomu,
aby je převzaly počítače, jsou ty, které se řídí přísnými a kodifikovatelnými postupy (…). Už dnes v nich
počítače rozsáhle překonávají lidskou pracovní sílu, pokud jde o rychlost, kvalitu, přesnost a cenové ná-
klady. K úkolům, jež je nejobtížnější automatizovat, patří ty, které vyžadují flexibilitu, úsudek i zdravou
úvahu – tedydovednosti vnímané jen okrajově – například vytváření hypotéz nebo vymýšlení, jak si uspořá-
dat věci ve skříni. Při plnění takovýchto úkolů si počítače počínají často méně sofistikovaně než předškolní
děti.“. V žádném případě to nemá odrazovat od potřeby technického vzdělávání, je to jen upozornění, že
přestože pracujeme s počítači – v čemž skutečně spočívá budoucnost práce –, nejhodnocenější dovednosti
budou ty, které jsou výhradně lidské a které počítače nedokážou vypočítat.
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• 61

Podívejme se na zkušenost dr. Irwina Bravermana z Lékařské fakulty Yale University. V roce 1998 si při
výuce studentů medicíny, kteří praktikovali ve fakultní nemocnici, všiml, že jejich schopnosti pozorovat
a dělat diagnózu jsou poněkud nevalné. Rozhodl se to řešit zcela novýmpostupem, totiž vzít je do umělecké
galerie. Spojil se s kurátorkou Centra britského umění na Yale Lindou Friedlanderovou a připravili pro
stovku studentů vizuální výuku. Požádali je, aby si podrobně prohlédli obrazy, a potom chtěli, aby popsali
co nejvíce detailů a významů uměleckých děl. Doktor Braverman zjistil, že se studenti poté, co předmět
absolvovali, zjevně zlepšili i v diagnostikování – a to natolik, že se dvacet dalších lékařských fakult rozhodlo
jeho příkladu následovat.

• 80

V roce 1965 bylo liberální vzdělání pro středostavovskou rodinu dosažitelné. Dnes tomu zdaleka tak není.
To znamená, že rodiny musí volit, zda utratí peníze za vzdělání, nebo si je budou muset dát stranou na
jiné účely. Často se říká, že podle dostupných údajů zvyšuje vysokoškolský diplom sumu, kterou si člověk
v životě vydělá, takže se vyplatí dokonce i velká investice do vzdělání. Může to být pravda, avšak zároveň
to vysvětluje, proč rodiny, které si částku na cenovce dobře uvědomují, svírá úzkost, zda syn či dcera jejich
úsilí nezmaří tím, že si zvolí nějaký „špatný“ předmět studia a jejich diplom bude mít na trhu nižší hod-
notu. Skutečnost, že při popisu zkušenosti se získáváním vzdělání dnes užíváme formulací jako „návratnost
investice“, dost odhaluje.

• 90

Bertrand Russell

• Přírodní vědy jsou to, co víme, filozofie je to, co nevíme.

• 94

Snaží-li se systémy vládnutí organizované kolem škodlivých politických a ekonomických idejí uspět, neobe-
jdou se bez násilí, nátlaku, korupce, a přetrvávají jen obtížně. Země, jako bylo nacistické Německo nebo
sovětské Rusko, neuspěly, protože se jim ostatní země, například Spojené státy, postavily. Svobodné spo-
lečnosti, jako je ta americká, získaly převahu především proto, že mají větší sílu vytrvat a ideje, na nichž
jsou vystaveny, jsou kvalitnější. Americká strategie možná byla za druhé světové války lepší než německá
a během studené války účinnější než sovětská, avšak skutečným důvodem, proč Spojené státy dokázaly
v obou případech zvítězit, bylo, že americké hospodářství dokázalo vyrábět víc než hospodářství nacistické
i sovětské.

• 96

Jedním z přetrvávajících přínosů liberálního vzdělání je, že rozšiřuje náš lidský rozměr. Když vstřebáváme
velkou literaturu, setkáváme se s myšlenkami, zkušenostmi a emocemi, na něž bychom jinak v životě ne-
museli narazit. Když studujeme historii, potkáváme lidi z nejrůznějších časů a můžeme se poučit z jejich
úspěchů i výsledků jejich usilovné práce. Když studujeme fyziku a biologii, poznáváme tajemství vesmíru
i lidského života. A když nasloucháme velké hudbě, pohne to s námi způsobem, jaký rozum nedokáže
pochopit. Na platu nám to nepřidá, ale život nám to vylepší. Všichni hrajeme v životě spoustu rolí, profes-
ních i osobních. Liberální vzdělání zvyšuje naši schopnost dobře pracovat, a zároveň zlepšuje naši schopnost
být dobrými partnery, přáteli, rodiči i občany.

• 106

K významnějším výdobytkůmprojektu liberální demokracie patří nepochybně to, že dnesmohou lidé trávit
méně času obavami z revolucí a válek a místo toho se mohou zaměřit na budování soukromé sféry, v níž
najdou smysl, naplnění a štěstí.
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