
O cestách tam a zase zpátky 

 

Vážení studenti a učitelé, 

vážení akademici, 

dámy a pánové, 

přicestovali jste na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM z různých koutů naší země. Z míst, kam se 

po skončení konference pravděpodobně budete opět navracet. Učiníte tak cestu tam a zase 

zpátky. Cestu, kterou podnikáte každý den, když jdete do školy, práce nebo jen tak na 

procházku. Cesty tam a zase zpátky jsou tak charakteristické pro každodenní zkušenost 

každého z nás. Podobně to ostatně vyjádřil již Platón v podobenství o úsečce, kde rozlišil 

jakési nižší a vyšší stavy či poznávací schopnosti naší duše. Ty nižší využíváme 

v automatických činnostech jako je například čištění zubů ráno a večer, tedy tam, kde věci 

běží jako na drátku. Pokud se ovšem stane něco nečekaného, je potřeba jít výše, zapojit vyšší 

schopnosti, které nám umožní problém vyřešit. Podobně ostatně mluví moderní neurovědy 

rozlišujíce dvě mozkové sítě či oblasti: defaultní (neboli klidovou) a centrálně-exekutivní 

(řešící problémy), mezi nimiž funguje oblast salientní coby přepínač mezi oběma zmíněnými. 

Ať už tedy v případě Platóna či neurověd – chceme-li dosáhnout poznání, musíme učinit 

cestu tam a zase zpátky. 

Skutečnost učinění zkušenosti na cestě (sebe)poznání si velmi dobře uvědomoval 

i J. R. R. Tolkien, jež cestou tam a zase zpátky charakterizoval svého Hobita. Příběh Hobita 

není primárně příběhem trpaslíků jdoucích pro dávno ztracený poklad a překonávajících na 

své cestě mnoha překážek. To vše jsou jen události tvořící mytické pozadí umožňující 

hobitovu osobností proměnu. Ano, v Hobitovi jde o učinění zkušenosti se sebou samým, 

o sebepoznání, které se ovšem může dít jen v širším okruhu skutečností, událostí a lidí. 

Mladý hobit jednoduše musí takzvaně vyrazit do světa, učinit zkušenost v rámci celku 

souvislostí, a vrátit se proměněn zpět. Dojde tak k proměně, která by v poklidu domoviny 

nenastala. Samozřejmě, že resistujícího hobita musí postrčit čaroděj. Kdo z nás by však seděl 

v téhle posluchárně, pokud by nebylo někoho (například dobrého učitele), který by nás 

posunul dále? Těmto lidem patří vděk. Také proto nesrovnávejme prosím ono „světáctví“ 

s moderním „cestovatelstvím“ alias výčtem navštívených míst se selfie tyčí. Učinit zkušenost 

znamená proniknout do světa za zrcadlem, do zásvětí či záhorizontí, které Platón označil za 

sféru filosofie či filosofického myšlení. A je to právě sféra filosofie, odkud proudí převratně 

objevy vědy. 

Jak tedy vědci došli k převratným objevům? Vždyť nikam nešli, nevykonali pouť, nepotkali 

trpaslíky, nepostavili se drakovi, už vůbec nedrželi v ruce arcikam a o prstenu moci ani 

nemluvě. Ale co když ano? Došli na samou hranici poznání, tedy tam, kde se pevnina ostrova 

poznaného stýká s oceánem nepoznaného. Přehlédly celek pravdy a nazřeli jeho limity. Na 



jejich pouti je doprovázeli osobnosti historie i současnosti. Často museli čelit nestvůrám 

v podobě svých kolegů či systému. Byli to oni, kterým se dostalo požehnání uzřít světlo, které 

jako blesk osvítilo to, co bylo dosud ve tmě. Nakonec to byla a je věda, která díky technickým 

aplikacím ve své ruce svírá prsten moci. Aby vědci došli k převratným objevům, musí tedy 

myslet filosoficky. Musí se zbavit předsudků, vystoupit z tradiční dogmatiky, nahlédnout 

předpoklady jako pouhé předpoklady, a stanovit předpoklady nové, na nichž teprve lze začít 

se stavbou nového chrámu poznání. To je cesta vzhůru, směrem ke zmíněným vyšším 

formám poznávající schopnosti. Vědcova cesta zpět pak vede směrem k vypracování nových 

principů, postupů nebo teorií, postihují širší spektrum skutečnosti, zvětšující plochu či 

poskytující nový popis onoho ostrova poznaného. 

Vědec, podobně jako hobit, se z cest vrací s poklady. V jeho domovině mu nikdo moc 

nerozumí, resp. rozumí si hlavně s těmi, kdož cestu podnikli s ním. Tak je to totiž s pravdou 

obecně – nejdříve ji pozná jeden nebo několik málo lidí, kteří si rozumějí, ale které většina 

odmítá. Jak rychle, či jestli vůbec, se ona pravda rozšíří dále, nezávisí pouze na úsilí těch, 

kteří pravdu poznali, ba na celé společnosti. Požadavek svobody slova v zápase o vítězství 

pravdy by měl být nejvíce patrný právě na universitách, coby místech svobodného bádání 

a vyučování. Člověk, který přichází s něčím novým, a který také dobře a kriticky zná to staré, 

má právě zde nalézti místo pro tvůrčí činnost. Universita je tu jak pro lidi, kteří mají, co říci, 

tak proto, aby lidé měli, co říci. Aby mohli učinit svoji za poznáním či věděním, cestu tam 

a zase zpátky. 

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem organizátorů přivítal na akademické půdě, na 

již čtvrtém ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, kde se zajisté dozvíme mnoho postřehů 

z vašich cest za poznáním, která současně bude takovou malou cestou o sobě, a pro některé 

snad začátkem vlastní cesty. Nechť se vám na konferenci líbí. 

Děkuji. 

 


