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Ve vývoji věd, které mám už čtvrtstoletí možnost sledovat, od filosofie přes historické 
disciplíny po uměnovědy, rozpoznávám stále zřetelněji společný úběžník. Lze ho 
nazvat jednoduše: kulturologie. Řečeno nadneseně, vidím 21. století jako století 
kulturologie... 

Dobře by se na tomto místě argumentovalo, bilancovalo a prognózovalo. Rád 
ale odolám pokušení odbornického prezentismu i svůdné možnosti komparovat svůj 
osobní vývoj (de facto vědecké fluktuantství) s vývojem zmíněných věd (všechny, ro-
zuměj ty správné, cesty vedou ke kulturologii). Přidržím se raději přízemnějšího, 
nicméně podstatného horizontu, jímž je horizont institucionální. Naše katedra totiž 
představuje v rámci tohoto státu exkluzivní kulturologické pracoviště, které nemá 
pendant ani ve srovnatelném pracovišti akademickém. Vidím-li šéfredaktorem poža-
dované perspektivy kulturologie v 21. století v rovině obecné velmi optimisticky,  
v rovině institucionální hledím k horizontu budoucnosti se skepsí a obavami. 
Pokušení, jemuž neodolám: vysvětlit důvody této skepse a obav, zneužít této ankety  
k upozornění na problémy, které se staly na veřejnosti tabu. 

Začněme od těch, kdo vytvářejí instituci, a od toho nejjednoduššího, od jejich 
příjmů. V civilizovaném světě se jejich výši nesluší zveřejňovat, to ale není náš případ. 
Navíc cudně posloužím příjmem vlastním. Jde o příklad zcela průměrný, tedy repre-
zentativní: odborný asistent, PhDr., CSc., stár 46 let, započtená doba praxe 21 let (v 
mém případě nepřerušená služba v dresu FF UK), mzdová třída 8, žádný příplatek za 
vedení. Měsíční mzda 9 840,- Kč, osobní příplatek 1 400,- Kč. Hrubá mzda tedy úhr-
nem 11 240,- Kč. Po srážkách (daň, zdravotní a sociální pojištění, odbory) čistá 
mzda 7 854,- Kč. Do rozměru ryze osobní existence doplňme ještě další ryze osobní 
údaje: ženatý, manželka středoškolská učitelka na poloviční úvazek, 2 děti (14 a 12 
let). 

Nejde mi o blahobyt, volbou řehole vysokoškolského kantora jsem přeci pode-
psal dobrovolný slib chudoby. Netoužím po automobilu, ač je mi žít ve světě, v němž 
jeho nevlastnění stále více diskriminuje, netoužím po novém domě, ač se mi už do 
bytu nedaří směstnat děti ani knihy, netoužím po dovolené v Thajsku. Toužím jen po 
životě beze strachu, co bude, až si omylem rozšlápnu brýle, VZP bude doplácet ještě 
méně na léky, na nichž je závislá má provozuschopnost, rozsype se pracně v chodu 
udržovaný domácí počítač, zemře přestárlá pračka, děti přinesou ze školy požadavek 
na další platbu, vyleze mi z posledních zveřejnitelných kalhot to, co mají zakrývat, 
dlouhodobě onemocní někdo z rodiny či já, berňák mi zase doměří daně, České dráhy 
opět zdraží jízdné (dnes mě stojí cesta do zaměstnání jen 36,- Kč denně, jdu-li pěšky  
z nádraží), atd. atd. 

Rychle pryč od lamentací. Z hlediska profese je to podstatné jen v několika 
málo ohledech: Především je tu v literatuře často sdělovaná, ale bez osobní zkušenosti 
vlastně nesdělitelná skutečnost, že chudoba atakuje vnitřní svobodu. A nesvobodný 
člověk nesmí (neměl by být) učitelem. Pak prostý, ale pro ty, kdo naši profesi nazírají 
prizmatem dlouhých prázdnin a nenamáhavého vyprávění studentům pár hodin 
týdně, stejně nesdělitelný fakt života bez odpočinku. Dlouhé prázdniny (samozřejmě 
nezačínající s koncem a nekončící se začátkem výuky) by měl vysokoškolský učitel 
dbalý svého příjmu trávit podle tradovaného návodu: sedět (aby ušetřil za jídlo) nahý 



(aby ušetřil za ošacení a prací prostředky) doma (aby ušetřil za cestovné a ubytování). 
O víkendech (v běžném životě určených pro vymetání restů z uplynulého a přípravu 
na výuku nadcházejícího týdne) se doporučuje aplikovat stejný postup. Konec ukázky 
sociálního folklóru. Praxe naší rodiny vypadá tak, že chceme-li děti vzít na prázdniny, 
přibereme zhruba desetinásobek dalších a uspořádáme dětský výtvarný tábor (odpo-
činu si tam, učím obvykle tkaní nebo keramiku) nebo si od kamaráda půjčíme na tý-
den chalupu. Maximálně tři týdny velmi relativního odpočinku. Skóre víkendů z hle-
diska téhož: 0. Obávám se, že to na mně a mém výkonu začíná být vidět. 

Další rozměr již neatakuje fyzické a psychické předpoklady pro výkon profese, 
ale předpoklady bližší: Podstatná část hubeného platu se vrací profesi samotné. Nej-
větší položku zde tvoří nákup odborné literatury. Nelamentujme zde nad českými 
knihovnami a jejich servisem (nejhlasitější lamentace by se týkala toho, že v čase, kdy 
mohu číst odbornou literaturu, mají zavřeno), zbývají zkrátka knihy, které je nutno 
mít doma. A také přirozená kantorská posedlost, že musím novinky oboru číst dříve, 
než moji studenti (která knihovna to umožní?). Kulturologie je z hlediska potřeby  
a cen odborné literatury oborem velmi přepychovým, pokud si z ní nevyzobnete jen 
uzounký segment (pak ovšem nejste kulturology). Vzniká tak situace, kterou objas-
ňuje poněkud pokleslá analogie: Kdybych byl poctivým živnostníkem, vyrábějícím 
boty, a neměl na kůže, pop a instrumenty, musel bych zavřít krám a vrátit živnosten-
ský list. Měl bych udělat něco podobného jako kantor, kterému jeho plat nedovoluje 
kupovat základní literaturu jeho odborných specializací? 

Kulturologie je obor přepychový ještě v dalším smyslu: vyžaduje vysokou kul-
turnost. Ta je samozřejmě primárně dána jistými osobními dispozicemi, vyžaduje ale 
permanentní kultivaci. Trnu nad tím, jak mě chudoba vzdaluje od dlouho žité přiro-
zené zvyklosti pobývat v Rudolfinu, na výstavách, filmových představeních a v diva-
dlech několikrát do týdne, odebírat všechny kulturní časopisy, šmejdit denně po an-
tikvariátech, debatovat po kavárnách a méně vznešených zařízeních. Děsím se, kdy 
jsem naposled slyšel živě koncert Pražského jara, vyjel na výstavu do Brna, na filmový 
festival do Karlových Varů, na divadelní představení do Ústí nad Labem, za novou 
stavbou do Liberce nebo za dosud neviděnými barokními kostely na Broumovsko.  
Z přirozené kulturní a povinné profesní potřeby se stal obtížně dostupný přepych. 

Hanba našich příjmů má, žel, ještě další bolestivý dopad. Z platu za výkon dru-
hého nejprestižnějšího (podle některých průzkumů dokonce nejprestižnějšího) povo-
lání se zkrátka vyžít nedá a je si ho třeba valorizovat. V obecně tolerovaném mecha-
nismu přivýdělků ale číhá několik pastí: Především je atakován fakt, že práce vysoko-
školského učitele je to, čemu fríkulíni říkají fulltimeový job. Vyprázdněná devíza, že 
čas jsou peníze, zde nastavuje svou pokřivenou tvář. Čas, po který si přivyděláváme, 
prostě někde chybí. Buď je třeba jej ukrást na úkor integrity vědecké a pedagogické 
práce nebo s cyničtější přímočarostí. V důsledcích ale vždy studentům. (Být ještě stu-
dentem, právě z tohoto důvodu bych organizoval protestní akce proti tomu, jak jsou 
mí učitelé placeni. To, že hůře než učitelé základních a středních škol, bych považoval 
za osobní urážku. Stejně jako další primitivní souvislost času a peněz: Rozbije-li se mi 
doma s odpuštěním záchod, nevolám instalatéra. Kdybych po těch pár hodin, které 
trvá vlastnoruční diletantská oprava, věnoval svému profesionálnímu výkonu, tedy 
přednášel či psal odbornou studii, vydělám podstatně méně, než kolik si vezme in-
stalatér za svůj profesionální výkon. Čas, věnovaný záchodu, jsem ukradl svým stu-
dentům, své odborné úrovni, publikační aktivitě atd.) 

Zbývá tu ještě past morální. Každý přivýdělek znamená, jak by dnes řekl český 
politik a po něm český novinář, nové nastavení systému. Lidsky řečeno: hranic pro-
stituce. U mírného nastavení číhá past prosté multiplikace chudoby a stresu. Externí 
přednášky a odborné publikace jsou většinou honorovány ve stejném regionu bídy,  



z grantových výzkumů se dá spíše jen udržovat, řada náročných činností se ve finále 
ukáže bezplatnými. Vždy ubude víc času, než přibude peněz. Velkorysejší nastavení 
pak může otevřít dilema volby. Za přivýdělkem číhá nejen past přeběhlictví, ale 
hlavně past zrušení posledních zbytků ekonomického celibátu. Volba vypla-
tí/nevyplatí může například znamenat volbu mezi v zásadě bezplatnou individuální 
prací se studenty a dobře placeným kšeftem. Nenápadné prorůstání dvou světů, světa 
akademického a světa bezuzdné komerce, infikuje profesionální vztahy, hodnoty  
a normy hledisky vzájemné výhodnosti. Na chudobě je strašné to, že demoralizuje,  
a v prostředí, které nijak nekultivuje étos poslání vysokoškolského učitele, stále ubývá 
obranných mechanismů. Prosté vědomí, že na akademickou půdu určité věci nepatří, 
se zvolna rozpouští… 

Proletarizaci individuální ještě stupňuje proletarizace institucionální. Živoření, 
do něhož byly vysoké školy uvrženy za normalizačního bezčasí, stále trvá. Z podlého 
trestu, uděleného před třemi desítkami let zpupnými normalizátory, se zvykem stala 
normalita. Stále učíme v přeplněných místnostech s mizernou akustikou a osvětle-
ním, vybavených nábytkem, který se rozpadal už v létech našich studií, polykáme jen 
občas uklízený prach a jak kočka koťata přetahujeme z učebny do učebny dřevní pří-
strojové vybavení. Postava učitele, budujícího z rozvrzaných židlí vratké konstrukce 
pod německý demokratický projektor, aby mohl na rozbitou zeď v nezatemnitelné 
místnosti promítat diapozitivy, vyráběné doma na koleně, není v éře datových pro-
jektorů právě důstojná. Tichá universitní pracovna se stala příliš vzdáleným literár-
ním klišé. Představa, že ministerstvo naplní standardy bruselských úředníků a bude 
vyžadována trvalá účast na pracovišti, je v dnešní prostorové realitě stejně absurdní, 
jako představa přijetí všech zájemců o studium. V každodenní praxi znamená kata-
strofální prostorová situace nejen konzultace a zkoušky na chodbách a permanentní 
ponižující boj o tak elementární podmínky pro práci, jako je posluchárna přidělená 
rozvrhem, ale také zdraví devastující fakt, že není kde se před přednáškou pár minut 
soustředit, v klidu promluvit s kolegou, vyřídit úřední korespondenci bez toho, aby 
vám někdo stál za zády a tlačil se k počítači, natož vyplnit pauzu mezi výukou dejme 
tomu četbou odborné literatury. 

Také personální vybavení jsme v jeho rozsahu vlastně zdědili z éry normali-
zace, která krajně zredukovala počty učitelů. Bez ohledu na rozvoj oborů je prakticky 
nemožné získat nové pracovní místo. Znamená to buď omezit učební i vědecký záběr 
oboru nebo se snažit vyjít se zděděným málem. Praxe pokrytí celé vědní disciplíny 
jediným učitelem je bohužel stále dosti běžná, ač je v rozporu se samotným smyslem 
universitní výuky. (Těžko bych někoho přesvědčoval, že v nekonečné pláni dějin kul-
tury bádám stejně intenzívně a dlouho o egyptské mytologii jako o každodenním ži-
votě českého středověkého města či o alternativní hudební kultuře 80. let minulého 
století. Tím spíše, že o nejvlastnější oblasti mého odborného zájmu, podložené dů-
kladným výzkumem a vědeckou publikací, neměli mí studenti nikdy možnost slyšet.) 
Učební plány naplňované naprosto nedostatečným počtem učitelů s sebou nesou ri-
ziko, pro které má ruština krásný termín: преподавательство. Riziko o to větší, že 
trvá uměle implantovaný a zanedbáním ještě hybridizovaný sovětský model - kdo má 
ruce a nohy, učí. Profesoři a docenti přednášejí zbaveni servisu asistentů, odborní 
asistenti dělají práci docentů a profesorů, ač by přednášet neměli, všichni bez rozdílu 
vedou semináře, zkoušejí, zasedají v komisích… Tlak na výši úvazků se od Husáko-
vých časů nezměnil a nadále zvýhodňuje průměrnost nejen nerozlišováním mezi dva-
cet let opakovaným rutinním kursem a skutečnou vysokoškolskou přednáškou. Něco 
málo řeší nasazení hanebně nebo vůbec placených externistů, ti ale mohou být jen 
chutnými třešničkami na dortu. Jeho korpus nemůže péci nikdo jiný, než kmenoví 
učitelé. Spočítáme-li, kolik na každého z nich připadá studentů, jimž je třeba předná-



šet, organizovat a vést semináře, exkurze, praxe, písemné práce, poskytovat individu-
ální konzultace atd. atd., a přidáme činnosti velmi nepedagogické od různého výkaz-
nictví po amatérské údržbářské úkony, vracíme se k začarovanému kruhu času a pe-
něz. 

Pro úplnost je třeba ještě na přetížená bedra učitele přihodit důsledky dalšího 
normalizačního dědictví: takřka nulového servisu. O sociálních vymoženostech, jimž 
se těší státní úředník, lépe v souvislosti se školstvím ani nemluvit. Tok je obrácený: 
instituce nepečuje o své pracovníky, pracovníci pečují o svou instituci. Chronické ne-
fungování samozřejmých věcí je tak dalším rozměrem obecné chudoby. 

Pracné udržování existence a elementárního chodu instituce hrstkou přetíže-
ných a neúživně placených lidí je právě tím, co mi brání v úvahách o perspektivách 
oboru. Nelze, než je podmínit radikální změnou vztahu společnosti ke vzdělání a tedy 
vlastní budoucnosti, vyjádřenou zcela konkrétní péčí o školství. Budeme-li národem 
montérů ledniček pro zbytek Evropy, jak praví Kraus, byly by podobné úvahy stejně 
zbytečné. 

Čas, jímž je kompenzován nedostatek peněz, chybí samozřejmě i pro domýš-
lení perspektiv, pro precizování koncepce oboru, otevírání nových témat a přístupů, 
pro kultivaci podmínek nemateriálních od prostého sociálního klimatu po étos pří-
slušnosti k akademické obci, tedy pro jediný vnitřní rozvojový potenciál, který nám 
zbyl. 

Právě proto nezáleží jen na vnějších podmínkách, ale také na rozměru vnitř-
ním. Zvykl jsem si chápat kulturologii jako prostor svobody a pokládám tuto charak-
teristiku za nejpodstatnější hodnotu oboru. Svoboda je ale hodnotou křehce zranitel-
nou a permanentní přetěžování organismu oslabuje jeho imunitní systém. 

Věřím na úběžník, zmíněný na začátku. Jde jen o to, aby se vývojové křivky ne-
proťaly mimo nás. 

 
 


