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Téma bakalářské práce Lindy Vejvančické vzniklo příkladným způsobem, odvinulo se 
bezprostředně z překladu anglického eseje, který kandidátka přeložila v rámci studia na FHS. 
Text mne nadchl, stejně jako autorčin logický závěr: E. Rosenstock-Huessy píše v roce 1940 
z pozic filosofie výchovy – on tomu říkal sociologie výchovy, z jakých vychází i ideové 
východisko bakalářského studia humanitní vzdělanosti FHS UK.  
Pochopil jsem, že autorka našla na poslední chvíli cestu k záchraně svého šestiletého studia na 
FHS UK a zabije dvě mouchy jednou ranou, splní překlad i diplomní práci a studium úspěšně 
uzavře v posledním termínu. Navíc jsem měl pocit, že by mohla vzniknout práce, která by 
zachytila mé dlouholeté usilování v této oblasti. Autorka od té doby věnovala práci značné 
úsilí a práce se úspěšně rozvíjela na obou frontách. Jenže času bylo zoufale málo a text 
k interpretaci nikoli snadný. Navíc Rosenstock-Huessy ve svém textu interpretuje dialog 
Augustina Aurelia De magistro. Ten jsem kdysi ještě za studií četl, ale zůstal mi z té četby 
dojem, že text je o něčem jiném a rozhodně mi připadal nikoli jako uvedení do četby 
Augustina, jak mu rozumí Rosenstock, ale spíše jako text okrajový. Přečetl jsem si tedy De 
magistro ještě jednou a zase jsem měl dojem, že pro Rosenstockovu interpretaci nenalézám 
dostatek opor. A přece si E.Rosenstock-Huessy svůj výklad nevymyslel, v kontextu 
Augustinova díla byl výklad smysluplný, ukazoval Augustina jako jednoho ze skutečných 
učitelů Evropy, skvěle korespondoval s jinými zdroji mých inspirací v oblasti filosofie 
výchovy.  
Tehdy jsem dostal nápad, který autorka vděčně přijala, nápad, který se posléze příliš 
neosvědčil: včlenit celý asi čtyřicetistránkový překlad textu do práce a autorské komentáře 
umístit do poznámek, do příloh pak umístit latinský originál De magistro a český překlad 
prof. Karla Svobody a také tyto texty komentovat. Zdálo se mi totiž, že v latinském originále 
se Rosenstockovy myšlenky najdou snáze než v českém překladu. Svobodův překlad je ovšem 
pokládán za klasický, ale vznikal v době vrcholícího positivismu a pragmaticky orientované 
pedagogiky, motivy, vůči kterým Rosenstock celoživotně směřoval. 
Hned na počátku se ukázalo zbytečné přikládat latinský originál, protože chyběl čas k tomu 
latinský text projít, zvlášť když autorka latinu neovládá, nakonec nezbyl čas ani na český 
překlad. Autorka velmi pěkně zpracovala úvodní komparativní studii, kde rosenstockovské 
motivy uvedla do souvislosti s koncepty H.Arendtové, F. Rosenzweiga a E. Lévinase. Těmto 
autorům věnovala pozornost již v předchozím studiu a je tudíž patrné, že tomuto způsobu 
myšlení rozumí. Kursivou uvedený autorčin překlad textu „Člověk musí vyučovat“ je doplněn 
řadou poznámek, ale často jde jen o citáty, které důrazy textu dokládají či potvrzují a uvádějí 
do dalších souvislostí. Kdyby autorka text  stručně vyložila s příslušnými odkazy, ukázala by, 
že mu dobře rozumí a snad by k textu získala i větší odstup. To se ale nestalo a vedoucí práce 
má na tom větší podíl viny než autorka. Navíc text nabotnal a zdálo se, že práce může 
směřovat k závěru. Nechal jsem se ukolébat představou, že překlad je interpretací a jde 
vlastně o autorský text. Teprve obhajoba překladu však ukázala, že překlad Lindy 



Vejvančické – byl sice hodnocen dosti vysoko – není tak zdařilý, jak se mi zdálo, a  to 
samozřejmě práci dále diskvalifikuje. 
Záverečné shrnutí již není tak zdařilé jako úvod, zejména proto, že téměř odpadla  
interpretace textu Augustinova, ale vůbec nedošlo ke komparaci s programovým textem české 
vlády známým jako Bílá kniha. Je zřejmé, že vzdělávací východiska současné politiky jsou 
v diametrálním rozporu s východisky Rosenstockovými. Zřejmé to však je akademickému 
veteránovi jako jsem já, který se zúčastnil stovek diskusí na předmětné téma, minimálně 
dvacet let sleduje jeho vývoj a výkyvy, nikoli však mladé  dívce bez takové zkušenosti. Bylo 
poněkud bláhové očekávat, že by se něco takového mohlo zdařit. Tedy opět: mea culpa. 
Velmi jsem si přál, aby kolegyně Vejvačinská napsala skvělou práci, materiál tomu 
nepochybně nasvědčuje, v čase, který byl k dispozici, se to však nepovedlo. Práce není 
nezdařilá, ale k dokonalosti má daleko. K obhajobě ji rozhodně doporučuji, hodnocení 
navrhuji v nižším pásmu dvojky, podle staré škály kolem 30 bodů. 


