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Mezi koncem 17. a koncem 19. století 
se rozpíná „věk rozumu a osvěty", neboli 
osvícenství. Filozoficky tento ideový směr 
můžeme charakterizovat jako racionalis-
mus opírající se o zkušenost (zejména 
smyslovou) a hledající přirozená vysvět-
lení jevů. Proto už na samém začátku 
museli nositelé tohoto myšlenkového 
proudu narazit na problémy související 
s omezenými možnostmi vnímání a myš-
lení obecně a některých lidí zvlášť. 

Potíže těchto lidí musely podněcovat 
i k úvahám o možnostech jejich výchovy 
a v rámci přezkoumávání morálních pra-
videl i k vymezování vztahu tehdejší spo-
lečnosti k nim. 

O zvláštnosti smyslového vnímání 
John Locke (1632-1704) ve své teorii 

poznání (1) stojí na stanovisku, že nee-
xistují vrozené ideje v platónském smys-
lu. Ideje, jakožto obsahy lidského vědo-
mí, mají původ ve vnějším prostředí 
a smyslové zkušenosti nebo v reflexi jed-
noduchých idejí poznáváním, tedy ve zku-
šenosti vnitřní. Bez této obojí zkušenosti 
by lidská mysl zůstala bílým nepopsaným 
papírem bez jakéhokoliv otisku. (2) 

Jestliže dle Locka „vnímání je prvním 
krůčkem a stupněm k vědění a zároveň 
vstupní branou k veškerému poznatkovému 
materiálu, pak čím méně smyslů kterýkoli 
člověk...má a čím méně a matnějších vtis-
ků jimi bylo učiněno, a také čím těžkopád-
nější schopnosti se jimi zabývají, tím větší 
je předěl, který je dělí od poznání, s nímž 
se lze setkat u mnohých jiných lidí..." (3), 
Locke tím naznačuje, že problémy s pozná-
váním (vnímáním, rozlišováním, srovnává-
ním a vzpomínáním) bude mít člověk po-
strádající inteligenci, a také člověk, jehož 
smysly nebudou plně funkční. 

Pokud jde o „changelings", čili slabo-
myslné bytosti s oněmi těžkopádnějšími 
schopnostmi, tak ty stojí někde mezi lid-
ským a zvířecím světem - jsou něčím od-
lišným od člověka i od zvířete. Nám prý 
nepřísluší v tomto směru blíže bádat, ne-
boť jejich stav se tím ani nezlepší ani ne-
zhorší. (4) 

Nad smyslovým vnímáním, a to zra-
kem, se však Locke zamyslil velmi dů-
kladně. (Též proto, že v jeho době neby-
la otázka „vtisku" dat zrakově přijíma-
ných na dálku uspokojivě vysvětlena.) 
Podnět k této úvaze dal Lockovi jeho 
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přítel, filozof, fyzik a matematik William 
Molyneux (1656-1698), který byl sám 
nepochybně inspirován skutečností, že 
měl slepou ženu: 
- Locke si měl představit člověka slepé-

ho od narození, který se hmatem nau-
čil rozlišovat kostku a kouli ze stejné-
ho materiálu a stejné velikosti. 

- Poněvadž tento člověk prozřel, vnucu-
je se otázka: „Umí rozlišit a povědět, 
co je koule a co kostka, jen na základě 
svého zraku, dříve než by je ohmatal? 
Molyneux si odpověděl, že by to člo-
věk, jemuž byl navrácen zrak, neuměl. 
I když totiž měl zkušenost tvaru kost-
ky a koule zprostředkovanou hmatem, 
„přece jen nemá zkušenost, že to, co 
působí na jeho hmat tak anebo onak, 
musí působit i na jeho zrak tak anebo 
onak a že vyčnívající roh kostky, který 
tlačil nerovnoměrně na jeho ruku, se 
bude i jeho zraku jevit takový, jaký je 
na kostce". Nicméně Molyneux chtěl 
znát i Lockův názor na jeho problém. 

- Locke soudil naprosto shodně: prozře-
vší „slepec by na prvý pohled nemohl 
s jistotou říci, co je koule a co je kost-
ka, pokud by je pouze viděl, i kdyby je 
podle hmatu uměl neomylně označit 
a s jistotou rozlišit dle toho, jak rozdíl-
ně by cítil jejich tvary". Bylo by tak 
tomu proto, že vidoucí slepec si nemohl 
nacvičit uvědomování a hodnocení zra-
kových vjemů odrazů světla, stínů a ba-
rev skládajících tvar vydutých těles. (5) 
K témuž problému se po dvaadvaceti 

letech vrátil další anglický filozof Geor-
ge Berkeley (1685-1753) (6) a dospěl ke 

stejným závěrům. Jeho argumentace je ná-
sledující: 
- Člověk narozený jako slepec, kterému 

by bylo umožněno vidět, by nejprve 
neměl žádnou zrakovou představu 
o vzdálenosti , protože rozlišování 
vzdálenosti předmětů vnímaných zra-
kem je výhradně záležitostí zkušenos-
ti, které dotyčný za uvedených okolnos-
ti nemohl nabýt. (7) 

- Úsudky člověka slepého od narození 
ohledně pozice předmětů jsou omeze-
ny pouze na ty, které jsou vnímatelné 
dotykem. Předměty, které nyní vidí, 
vytvářejí novou řadu představ - napro-
sto odlišných od těch dřívějších, hma-
tem získatelných. O těchto nových před-
stavách neví, že jejich názvy jsou apli-
kovatelné na představy zprostředkova-
né dotýkáním. 

- To, že je spojení mezi hmatovými 
a zrakovými představami, člověk do-
káže pochopit díky jistým doprovod-
ným podmínkám. Berkeley soudí, že 
těmi jsou např. rozdílné pozice oka, 
„které řídí mysl k utvoření vhodného 
úsudku o situaci předmětů vnímaných 
zrakem". (8) 

- Vše, co vidíme, je jen rozmanitost svět-
la a barev. Avšak to, co pociťujeme 
(hmatem), je tvrdé či měkké, horké či 
studené, drsné či hladké. Abychom 
mohli dát stejné jméno analogickým 
zrakovým představám, musíme zaku-
sit koexistenci hmatových a zrakových 
představ. (9) 

- Také k vřazování jednotlivých představ 
dílčích do jedné představy komplexní 
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nedojde dříve, dokud se pozorováním 
a zkušeností nedospěje k představovým 
kombinacím, které patří k sobě. (Např. 
představy částí těla, které tvoří viditel-
ného člověka, se v jediném pohledu spo-
jí až po jejich jistém pozorování.) (10) 

- Shrnující odpověď G. Berkeleyho na 
otázku W. Molyneuxe vzhledem k vý-
še uvedenému zní, že „slepý člověk by 
na první pohled nemohl s jistotou říci, 
co je koule a co krychle, kdyby je pou-
ze viděl". (11) 

Za dalších dvacet let se to, co předpově-
děli Molyneux, Locke a Berkeley, potvr-
dilo. Roku 1728 chirurg William Chesel-
den operoval šedý zákal velmi inteligent-
nímu třináctiletému chlapci. Tento hoch 
uviděl, ale neuměl se dívat - nedovedl dát 
smysl tomu, co po operaci začal vidět. 
Zvlášť byl popleten dvourozměrným zob-
razením reality kresbou. Od té doby byly 
podobné zkušenosti sice vícekrát potvrze-
ny, ale problém se stále vracel. 

V roce 1749 Denis Diderot (1713-
1784) vydal spis Lettre sur les aveugles 
a 1'usage de ceux, qui voient, který vyvo-
lal ten druh pozornosti, o jaký autor urči-
tě nestál: Diderot byl zatčen a uvězněn. 
To, co tak pobouřilo, bylo nepochybně 
Diderotovo stanovisko, že pomocí Boha 
nelze nic vysvětlit. Dokonce toto popírá-
ní Boha vyprovokovalo samotného Vol-
taira (Francois-Marie Arouet 1694-
1778) k odmítavé replice. (12) 

Ovšem fyziologické a psychologické 
problémy lidského poznávání, které tím-
to Diderot přezkoumával, přiměly i jeho 
současníky, aby se pokusili vžít do situa-

ce člověka, jemuž chybí zrak, zdánlivě 
nezastupitelný analyzátor pro učení a exis-
tenci ve světě vůbec. Diderotova pozoro-
vání a úvahy jsou o to zajímavější, že jeho 
názory na moc výchovy byly relativizo-
vány přesvědčením o neopominutelnosti 
rozdílů mezi lidmi, které později publi-
koval: protože lidé mají různou rozumo-
vou úroveň, jiné vlohy atp., tak výchova, 
ač zmůže hodně, nezmůže všechno. (13) 

V Dopise vystupují tři slepci. 
První, jistý muž z Puiseaux, který se 

narodil slepý, poznává vše jen hmatem. 
Cenil si tohoto smyslu natolik, že jeho 
případné zdokonalení dával na roveň 
eventualitě získání zraku. Zrak si připo-
dobňoval jako orgán, na který působí 
vzduch tak jako kladivo na jeho ruku. 
Stud hodnotí úplně jinak než my, vidící. 
Poněvadž se nikoho „nedotýká" očima 
a samozřejmě ani jinak, dost dobře ne-
chápe, proč je zvykem zahalovat části 
těla, které s ohledem na funkce s nimi 
spojené by spíš měly zůstat volné. Jeho 
případ dovedl Diderota k názoru, že vel-
mi získáváme spolupůsobením různých 
smyslových orgánů, ale bylo by kontra-
produktivní, kdybychom se jejich užívá-
ní učili odděleně. (14) 

V dodatku k Dopisu Diderot vzpomíná 
slečnu Melánii de Salignac, mimořádně 
dovednou a inteligentní nevidomou dív-
ku. Uměla kupř. bezpečně navléknout jeh-
lu a vykonávat nejrůznější ruční práce, ale 
Diderota snad nejvíc udivila prostorovou 
představivostí. Když totiž dostala za úkol 
myslet si bod ve středu kostky, z něho 
vést přímky do rohů a říci, jak by tím kost-
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ku rozdělila, odpověděla: „Na šest shod-
ných jehlanů," neboť mají stejné strany, 
tu samu základnu a výšku rovnající se 
poloviční výšce kostky. Jak dodala, vidě-
la to „v hlavě". (V předcházejícím textu 
však Diderot zásluhu za formulaci a řeše-
ni této úlohy připisuje N. Saundersonovi, 
o němž bude řeč níže.) (15) 

Téma, které sledujeme, je vyloženo na 
případu matematika Nicholase Saunder-
sona (1682-1739), profesora na univer-
zitě v Cambridge. Diderot podrobně po-
psal jeho speciální tabulku k provádění 
výpočtů. Bylo to šedesát čtverečků v šes-
ti sloupcích po deseti. Každý čtvereček 
měl otvory pro zapichování špendlíků -
jeden uprostřed čtverce, čtyři v rozích 
a další čtyři uprostřed každé strany. Jed-
nička se označila špendlíkem s malou hla-
vičkou zapíchnutým uprostřed čtverce, 
další číslice vždy špendlíkem s velkou hla-
vičkou zapíchnutým uprostřed čtverce 
v kombinaci s jedním dalším špendlíkem 
s malou hlavičkou umístěným do někte-
rého obvodového otvoru. Pomocí tohoto 
zařízení Saunderson řešil složité algebraic-
ké a geometrické úlohy. Jako učitel byl 
mimořádně úspěšný. Diderot to vysvětlo-
val faktem, že Saunderson mluvil se stu-
denty tak, jako kdyby i oni neviděli. (16) 

Saundersonův případ podnítil Diderota 
k uvažování o Molyneuxově problému tím 
víc, že roku 1746 Elienne Bonnot de Con-
dillac (1715-1780) ve své hlavní práci 
Essai sur ľorigine des connaissances hu-
maines vyjádřil jiný názor, než k jakému 
inklinoval Diderot. De Condillac soudil, 
že uviděvší slepec porovná představu kou-

le a kostky, kterou si vytvořil hmatem, 
s novou představou, kterou získal zrakem 
a (hned, pozn. aut.) si uvědomí jejich to-
tožnost. (17) 

Diderot si Molyneuxův problém rozší-
řil na dvě části. 

Na první otázku, zda slepý od narození 
uvidí hned po operaci zákalu, si odpově-
děl, že ano. Na druhou, klíčovou otázku, 
zda tento člověk uvidí dostatečně, aby 
bezpečně rozeznal tvary jako při hmato-
vém vnímání, odpověděl v podstatě shod-
ně jako Molyneux, Locke a Berkeley. 
Oporou mu byly Cheseldenovy pokusy: 
jím operovaný mladík dlouho neuměl oči-
ma rozlišovat tvary a orientovat se v pro-
storu. Diderot to vysvětluje příměrem k dí-
těti, které také na pozorovaných jevech 
nespatří a nerozlíši tolik jako dospělý 
s konkrétní zkušeností. Podobně jako malé 
dítě po zavření a otevření očí i prozřevší 
slepec se musí přesvědčit, že předměty 
jsou tam, kde byly viděny předtím, resp. 
tam, kde byly zjištěny hmatem. (18) 

Dokonce i kdyby Diderot hypoteticky 
připustil, že člověk slepý od narození po 
prozření by uměl ihned rozeznat kouli od 
kostky, nepochybně by neuměl rozezná-
vat složitější a hlavně měnící se tvary -
např. rukavice, župan a boty - tudíž mu-
sel by se tomu učit. (19) S tímto závěrem 
musíme souhlasit. 

Lze z řešení celého problému vyvodit 
nějaké platné poučení? Jistěže a přede-
vším to, že nazírání člověka smyslově 
(zrakově) těžce postiženého se bude řídit 
jeho vlastní zkušeností, kterou nelze pře-
skočit pouhým poučením od někoho, kdo 
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důsledky takového postiženi nezažil na 
sobě. 

Diderot upozorněním na závažné pro-
blémy nevidomých a zároveň na jejich 
možnosti vlastně dal podnět k již cíleně 
zaměřeným pokusům o vývoj slepeckého 
písma. V době, kdy Diderot spis vydal, 
totiž myšlenka speciálního bodového pís-
ma nebyla ještě ani na obzoru a zaklada-
tel prvního ústavu pro nevidomé Valentin 
Hauy( 1745-1822) byl sotva čtyři roky na 
světě. Posléze se Haůy inspiroval Saun-
dersonovou tabulkou a četl Diderotovo 
dílo. Uvědomujeme si přitom, že Saunder-
son vlastně jako první vymyslel zvláštní 
bodové znaky - zatím aspoň pro číslice! 
Bohužel tento princip tehdy nebyl doce-
něn. Haůy sice osobně poznal, jak si ne-
vidomá pěvkyně a klaviristka Marie Te-
rezie Paradisová( 1759-1824) činila „po-
známky" pomocí špendlíků zapichova-
ných do podušky, ale on sám dospěl jen 
k reliéfní latince: 1784, v roce založení 
Hauyova pařížského ústavu pro slepce, 
byla tímto typem písma vydána první kni-
ha. (20) 

Ke komunikaci hmatem v nějakém 
standardizovaném systému napsal Dide-
rot toto: „Vytvořili jsme také znaky pro 
zrak, to jsou písmena; pro uši, to jsou 
článkované zvuky; nemáme však nic pro 
hmat, ač existuje zvláštní způsob, jak se 
s tímto smyslem dorozumět..." Diderot 
navíc domyslel význam takové možnosti 
i pro hluchoslepé (znal je a nazýval je 
hluší, slepí a němí). Konstatoval, že mezi 
nimi a námi je zatím komunikace abso-
lutně přerušená, takže tito lidé sice ros-

tou, ale zůstávají ve stavu imbecility. 
Uvážíme-li, že teprve v roce 1908 byla 
(u nás!) zveřejněna Lormova abeceda, tj. 
dotyková abeceda dle Heinricha Lan-
desmanna (pseudonym: Hieronymus 
Lorm, 1821-1902), což je dnes i u nás 
se opět rozšiřující prostředek komunika-
ce hluchoslepých osob, oceníme předví-
davost Diderotovy výzvy. (21) 

Tato výzva ovšem měla širší platnost. 
V polovině 18. století tím bylo ukázáno, 
že slepí lidé mohou být kvalifikovaní, ne-
musí žebrat a mohou vést normální život. 

K věci je vhodné ještě podotknout, že 
mnohem později na Molyneuxův pro-
blém narazil i Jan Evangelista Purkyně 
(1787-1869), který podrobněji než Di-
derot popsal potíže chlapce operované-
ho Cheseldenem. Purkyně k tomu shrnu-
je: „Vidíme na tomto příkladě, jak pro-
storozor zrakový (prostor vnímaný zra-
kem, pozn. aut.) zpočátku neodvisle od 
hmatového, často s ním v rozporu se vy-
vinuje, jak míra velikosti věcí a pro-
storových rozměrů zprvu klame svou 
k předmětům nepřiměřeností, až pozne-
náhla zkušenost všecko podle své před-
mětné pravdy vyměří, usoudí a ustanoví, 
a rozepře prostoru zrakového a hmatové-
ho v povšechném prostorozoru našeho 
obrazotvoru se končí." (22) 

Josef Zeman (\ 867-1961) s odvoláním 
na publicistickou zprávu v Besedách času 
z roku 1902 zmiňuje chlapce, který zra-
kem není s to poznat vlastního psa, ač ho 
dříve bezpečně poznával hmatem. (23) 

Stať O slepém chlapci, uveřejněná pod 
šifrou V. R. v časopise Besedy času, VII, 
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1902, popisuje skutečnou osobu z Únč-
tic a je sugestivním vylíčením hochova 
zážitku po návratu z nemocničního ošet-
ření: „Přijeli domů a seděli u stola, chla-
pec se už upokojil trochu, hledí na všec-
ky a radostně rozpráví. V tom vchází do 
dveří čeledín Josef a za ním žene se -
Vořech! Štěkal, skákal plný radosti, že 
má zase kamaráda u sebe. Ale v tom se 
otec podívá na chlapce a hrozně se lekl. 
Chlapec hleděl na Vořecha, třásl se hrů-
zou a potom vypukl v hrozný křik. On 
svého Vořecha očima poznati nemohl, 
místo něho viděl jen něco čtvernohého, 
zubatého, co naň skákalo a chce ho snad 
sníst.,Honem, zamhuř oči!' zavolal otec 
na něho - ,a sáhni si na Vořecha! Vždyť 
je to Vořech!' Rukou si chlapec přidržel 
oči a druhou se strachem sahal po psu, 
jehož se tak lekl. A hmatem hned poznal 
svého starého kamaráda. .Vořechu, Vo-
řechu!' zvolal a mačkal ho k sobě. Smál 
se, a pes štěkal, a rodiče nevěděli, mají-
li se smát či plakat..." 

Ze zahraničních autorů jmenujme as-
poň nevidomého univerzitního profeso-
ra Pierre Villeye (1879-1934), který 
hodnocení záznamových technik Saun-
dersona, Paradisové a Haiiye uzavřel vý-
stižným konstatováním: „Čára vyhovu-
je oku, ne hmatu." (24) 

A ještě zcela nedávno Alberto Valvo 
(cituje ho O. Sacks 1995) k tomu říká: 
„Skutečná potíž je v tom, že celkové a si-
multánní vnímání je člověku zvyklému na 
postupné poznávání hmatem cizí." A Oli-
ver Sacks dodává: „My, kteří máme všech-
ny smysly, žijeme v prostoru a v čase; 

slepci žijí jen ve světě času. Protože staví 
svůj svět ze sledu počitků (dotykových, 
sluchových, čichových), nejsou schopni 
udělat,momentku' scény nebo děje simul-
tánním vjemem, jako to děláme zrakem 
my, vidoucí lidé. Jestliže někdo dlouhou 
dobu nevidí prostor, přestane pro něj být 
srozumitelná i představa, idea prostoru; to 
potká i opravdu inteligentní lidi, kteří 
oslepli poměrně pozdě..." (25) 

Dá se říci, že Molyneux, Locke i Berke-
ley nás už na přelomu 17. a 18. století upo-
zornili, že na myšlenkové pochody lidí ne-
vidomých od narození i později osleplých 
nelze implantovat měřítka lidí vidomých. 
Lockovi patří zásluha, že explicitně otevřel 
problém vnímání podnětu několika smys-
ly najednou. U něho (viz odkaz 4) musíme 
hledat počátek uvědomění si hodnoty mul-
tisenzoriálního vnímání pro reedukaci lidí 
se smyslovým postižením. Tak jak se pro-
hlubuje naše poznání o zrakových vadách, 
znovu a znovu se Molyneuxův problém 
otevírá a stává se trvalou výzvou k mini-
malizaci znevýhodnění, které lidem se zra-
kovou vadou jejich postižení přináší. 

O výchově lidí edukačně 
znevýhodněných 
J. Locke výrazně zasáhl i do pedagogic-

ké teorie. (26) Byl velmi kritický k obsa-
hu i metodám tehdejšího vyučováni. Uvě-
domoval si hodnotu především mravní 
a pracovní výchovy, ale i limity, které 
možnostem výchovy každého jedince jeho 
duševní „mohutnosti" vymezují. 

Podle Locka ten, kdo se zabývá dětmi, 
by se měl pokusy přesvědčit, jakou povahu 
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a jaké schopnosti děti mají, co jim schází 
a co jim prospívá. Ne poučováním, ale 
cvikem by je měl vést k využití toho, co 
jim příroda poskytla. 

Nesmíme si totiž myslet, „že změníme 
naprosto jejich původní letoru a že vese-
lého uděláme přemýšlivým a vážným nebo 
zasmušilého jarým, aniž bychom jim ublí-
žili". Prvotní sklonnosti lidí, čili převlá-
dající směry v jejich povaze musí vycho-
vatel respektovat. Tuto „zvláštní fyziogno-
mii mysli" nejsnáze poznáme u dětí, do-
kud „lest nenaučí je skrývati nedostatky 
a zahalovati zlé náklonnosti pokryteckým 
zevnějškem". 

Pokud jde o individuální schopnosti, 
„přirozená vloha každého měla by dle 
možnosti do krajnosti pěstěna býti". 
1 v tomto směru nucená snaha o vštípení 
jiné vlohy vychází nejapně a nazmar. (27) 

Odtud je krůček k doporučení kom-
penzovat osobnostní nedostatky člově-
ka s nějakou „vadou v tělesné přiroze-
nosti" právě specifickým nadáním. Loc-
ke sice neupřesňuje, jaké vady má na 
mysli, pod rozesněností a netečností od 
přírody si totiž můžeme představit růz-
ná postižení a nemoci, zato jmenuje je-
jich symptomy: absenci předvídavosti 
a tužby. Z kontextu vyplývá, že oni po-
stižení lidé nejsou při „netečné povaze" 
schopni otevírat si životní perspektivu 
a ani k tomu nejsou motivováni. To, co 
pak Locke vychovatelům radí, bychom 
dnes sice řekli jinak, ale Lockovy závě-
ry stále platí: 

- Vychovatel musí o postiženém vyzkou-
mat, „není-li tu něčeho, v čem se ko-

chá" a vyšetřit „nějakou zvláštní skion-
nost jeho mysli". 

- Toho, co u postiženého objeví, pak vy-
chovatel musí umět využít, aby dotyč-
néhojedince přivedl k činnosti (vyjma 
zahálky, ta ho k práci nepřiměje). (28) 

Na jiném místě Locke upřesňuje, oč mu 
jde konkrétně: v podstatě každý člověk by 
se měl naučit nějakým řemeslům, z toho 
jednomu pořádně. Kromě toho, že je to 
užitečné, může to být prospěšné jako re-
laxace a využití volného času i pro gent-
lemana, jehož povolání se s provozováním 
řemeslné živnosti neslučuje. (29) 

O podpoře dětí ohrožených 
Jak zařídit, aby děti chudiny byly vy-

chovávány a nebyly na obtíž dobročinnosti 
farnosti, bylo předmětem Lockova návr-
hu „pracovních škol". (30) 

V Lockově době děti chudiny do dva-
nácti až čtrnácti let většinou zůstávaly 
doma a otec na ně jednou týdně či mě-
síčně dostával podporu od farnosti. Dě-
tem však neprospívala zahálka a finanč-
ní podporu otcové často propili. Locke 
jako komisař úřadu pro obchod v roce 
1696 navrhl reformu chudinského záko-
na a v jeho rámci zřízení zvláštního typu 
škol: 
- Školy měly být zřízeny z příspěvků 

dohlížitelů chudých pro děti ve věku 
od 3 do 14 let. 

- Dčti zde měly dostávat chleba a polév-
ku, což mělo zaručit jejich docházku. 

- Na vůli opatrovníků chudých mělo 
zůstat, čím se děti zaměstnají. Locke 
doporučoval zpracovávání vlny. 
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- Navrhované řešení nevylučovalo po-
skytování elementárního vzdělání 
v tzv. dámských školách. (Dámy byly 
ženy v domácnosti, které k vlastním 
dětem přibíraly i děti sousedů, aby je 
učily základům čtení, někdy počítání, 
ale vždy i náboženství.) 

- Materiál k ručnímu zpracování se měl 
poskytovat z veřejných skladů. 

- Výsledný výdělek školy měl zaručit, že 
farnosti odpadnou výdaje na tento typ 
dobročinnosti. 

- Řemeslníci daného soudního obvodu 
si z těchto škol měli vybírat chlapce do 
učení, kteří měli u nich pracovat až do 
třiadvacátého roku svého života. (Tato 
dlouhá doba měla mistra odškodnit za 
to, že učedníka vyučil na své nákla-
dy.) Totéž se mělo týkat vlastníků či 
nájemců půdy. 

Na návrhu je snad nejpozoruhodnější 
zajištění péče o dítě při odbourání „sociál-
ní dávky" rodině ohroženého dítěte. Loc-
ke přitom samozřejmě nepředpokládal, že 
by si tříleté děti v pracovní škole byly 
schopny zajistit živobytí. 

V době, kdy vzdělání bylo stále jen vý-
sadou některých, Locke pomyslil už na to, 
aby studijní úsilí mělo svou mez, neboť -
„dlužno míti ohled na povahu a sílu naše-
ho těla". Tělesná konstituce, choroby těla, 
ale i nálada jsou faktory, které mají vliv 
na míru studia každého člověka. (Patrně 
o tom Locke něco věděl z vlastní zkuše-
nosti.) (31) Už proto by si člověk neměl 
škodit sám. Takové škrtící sešněrování 
šatů, jehož cílem je dosažení štíhlé posta-
vy a vzpřímeného držení těla, se může zvrt-

nout v pravý opak - v úzkou hruď, nemoc-
né plíce a zkřivenou páteř. K upevnění 
zdraví Locke doporučoval i činnost, kte-
rou zahrnujeme pod pojem tělesná výcho-
va. Zvláště uznával plavání (na rozdíl např. 
od Komenského, který ho zásadně odmí-
tal), a to nejen proto, že umění plavat může 
člověku zachránit někdy i život. (32) 

Místo shrnutí jedna všetečná otázka 
nám všem na závěr: Nestojí zato přečíst 
si něco od lidí naší době vzdálených, ale 
myslivých? 
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