
K ř B O B L I M Á t I C I SOUČASNÍ HO 

TTUCOVÍRÍ LATINI

NA 07MNASIÍCB

Za cli pfadaStu Iza pM atMallTé* a vicnA« pohladu 
ocnaSlt: alespoň alaaantární» poanAnla aluvniekAho ayatAau 

klasické latiny osvojit si poaérnou sbAhloat va apacifickAa 

spúsobu ayAlenl - ayélsnl graaatickAa; dAls - nab^t schopnosti 
poznat - alespoň v letmých okosech - některé klasickA autory 

Maské, v příznivých případech i naie staré autory, pokud ee 

vyjadřovali latinou (Kosaas, Hus, zvi. Koaenský).
Néaa-li na otysli optimélnl učební plén pi*o jazyk latinský 

ij« vyučováni na základním typu humanitní vStve (po dvou bodi 
nách ve všech čtyřech ročnicích), vybývá při střízlivém odhidu 
ssi 120 hodin na úkol první (gramatický) a tentýž počet hodin 
na úkol druhý (čteni textů).

Mluvnické učivo (v nejjednoduAél podob*) je v zavedené 

učebnici (Július španár - Eman. Kettnár, Latina. Pro 1. - 3. 
"OČnlk středních véeob. vzdél. íkol. 1. slovenské vyd. SFN 

Irstislava, 196^. 1. české vyd. SPN Praha, 1966) obsaženo 

I 90 lekcích, z nichž pouze tři jsou "opakovači", to znamená, 
íe látku jedné lekce - odečteae-li hodiny na písemné práce - 
->elze probírat vlče než ve dvou vyučovacích hodinách. (Je 
iravda, že gramatické učivo se přenáší již i do 3. roku, tla

e však omezuji zase možnosti vydatnéjíl četby, reap, výkladů 

řlaských starožitnostech a římské literatuře. Tu se naskýtA.
první otázka: je možné solidnč a odpovědni absolvovat a žáky
lednu (prúaěrně obsažnou) lekci učebnice za dvě vyučovací ho- 

H

diny? Srovnájae stav i.ikd*jéí s dneěr.lm ... 1 když ja pravda, 
že dnainl staríl žáci jsou schopni konsuaovat vlče látky, 
i tak zůstává problémem, kde vzít čas na onen nezbytný dril , 
ustevičné opakováni a upevňováni mluvnického systému. 2áei 
mnohdy pro jedno zapomínají druhé.

A ke všemu ještě, jek dále ukáteme, je třeba učivo obsa
žené v jednotlivých lekcích v nejednom směru doplňovat, ná
ročnost podáni látky zvyšovat.

Učebnice poskytuje opakovači materiál ve cvičeních, ala 
převážně jen pro tvarosloví. Jsou však některé jevy syntak
tické (nom. a inf., ala i akuz. s inf., různé typy vedlejších 

vět, gerundivum ap.), které sa učebnici, abych tak řekl, jen 

mihnou, tj. žák ae a nimi seznámí v jednoduché podobě v něko
lika málo cvičných větách - a pak se už téměř nevyskytnou, 
až v četbě ...

Chápeme, že tato "šetrnost" je zaviněna ekonomickým zřa- 
talam při sestavováni učebnice. Látka se prostě měla a musela 

Ao mnich 90 lekci "vejit*. Ala co a tlm dělat ve vyučovací 
praxi?

Podotýkám, že k tomuto nedoatatku cvičného opakovaelho 
materiálu, zejména na obtlžnijšl Jevy syntaktické, aa pojí 
i nedostatky z oblasti lexikální: materiál učebnicových všt 
je chudý co do slovní zásoby, va větách, obaahovš mnohdy pri
mitivních, se stereotypně opakuje šeň najběinijšlch školských 

představ a pojmů, jen tu a tam oavAšená některým citátem 
z římského autora a tsv. livými slovy nm konci něktsrých lek

ci.
Metodickým problémem číslo dvě je přechod od takto strá
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vené Si apis» nestrávené výuky olísient.ia jasyka k SetbS lir 

terárnl latiny. Ten pi*eatod ja totiS sn daných podainai. naSl 
uSebnic» tak pMkrý, 2» ja ténřř neechůdný a T»d» k pochybe

nému a málo ulitečnému, bn nedůstojnému způsobu "Stáni* otá
zek z literatury: jednak autoři uSabnico, vědomi si naznače
ných úskeli, opatřili ukázky tak hojnými a tak instruktlvni- 

oi poznámkami, že žáci mnohdy spíže montuji poznámky, než by 
překládali text a pomoci alovniku, jednak, pokud jsou nuceni 
pracovat samoetatně ji, silně tápou při hledáni s^ryslu, pilně 
zapisuji alyěený první překlad a pro opakované překládáni 
("zkouSeni") pouze memoruji, co ai zapsali. Je to zjev houfný 
a psané překlady vlastně nahrazují někdejší tlětěně "taháky*.

I když ai myslím. Ze s těmito problémy není možné ta na
šich podmínek (při daném počtu hodin a při užíváni dané učeb

nice) se stoprocentně vyrovnat, pokusím se naznačit, kterými 
způsoby a při použiti kterých metod se dá jejich tíživost pře
ce jen zmírnit.

Aby procvičováni bylo co najvydatnějěi, je třeba brát se 

žáky vSa, co je v lekcích obsažciw, věechna cvičeni, živá slo
va, článečky. Změny čial^, času atp. ja třeba dávat za písem

ný domácí úkol a ten důsledně kontrolovat. Je dále třeba věno
vat velkou a vytrvalou pozornost určováni mluvnických významů 

u jmen a zvláště u určitých sloves.
Je nutno vydržet "dril", i když je to někdy únavné; tu ' 

je třeba právě hledat rozmanité osvěžovaci cestičky a finesy. 
Je ne učiteli, aby aám včas vycítil, kdy gramatická výuka hro
zí duchamornosti, a stočil běh věcí v hodině jiném. Soudím, že 
se i pro hodiny čisté gromatil^ dá vypěstovat postup a praktl-
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km, při které splníme požadavky gramatického vyoSovéní, déme 

mu, co jeho Jest, a přesto neupadneme do nesnesitelné suchosti 

a jednotvérnostl. Je třeba véc řídit tak, aby žécl měli stále 
určité uspokojení ze sprévně prováděných drobných úkolů, z účel 
né a správně vedaně práce, ze zdařilého Intelektuálního výkonu 

- a jejich pozornost ae udrží e únavnost se omezí. Cla lápa se 
gramatická výuka daří, tj. čím lépe žáci grtmetlekýn pravidlům 

rozumějí a. sami je dovedou uplatnit na cvičném materiálu, tím 

snáze je udržíme "při věci", tím lepší je Jejich pozornost.
Naskýtají se navíc odlehčovacl momenty: latinská úsloví 

("živá slova") - jejich vysvětlování, jejich aplikace v běžném 

životě; vysvětlování významu slov přejatých z latiny do nezl- 

národhl slovní zásoby, do našeho Jazyka, etymologi sování, věc
ně výklady (k jednotlivým větám) z oblasti římských reálii a 

římekě literatury - vše ovšem zatím toliko *in margins".

Dobře ae osvědčilo překládání nových latinských všt z učeb
nice přímo při hodinš, nebo všt mimo učebnici (se starších cvi

čebnic), třebaa s neznámými výrazy (která si žáci ovšem sepíší 
do slovníčků); pro žáky to má jakýal půvab novosti, improviza

ce, a zvláště dobří žáci - necháma-li celou třídu Individuálně 

překládat danou větu - ověří al rádi avé jazykové schopnosti.

Osvědčuje se také, byl to osnovy neukládají, překládat 
občas taká něco z češtiny do latiny; je to bezesporu náročněj
ší způsob procvičování a upevňování probraná mluvnické látky.

Bosemh slovní máeohy, kterou mohou žáci získat přímo 

z lekcí učebnice, je pro budoucí jejich potřebu nedostatečný. 
HozSlřujeme jl proto při vhodných přílelltcatach buí seznamo
váním láků s jednotlivými slovy (nejlépe těmi, jajlchš potřeb-
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n09t a frekT«ntov«iiOff.t »ami nahlltaji), nabo při rý»« 

néte přaklááání vSt i latiny do Seütxny anbo Aaopak.

Příklad: IX. like« (a«utra .1. dekiinai«) obnahuja příliS 

málo substantiv tohoto typu; roxhojnía« js proto o tai asinit 

slova, jako jeou juinas,, 2PU®x 2®SlS*i 2’'S*i
" snaZíhS s* při toa význanovS tato sleva 

zapojovat do dosavadního jvsykevého povídoní iíkd ícsgina 

pectoris, opus £. krlainální, no;n«n-o«i%£ sp.}. Podobni
můžese Cini.t i u jiných deklinací a Víorfi, nspř. u 3, deklinace 

oaek. a fern., VII. lekce: consuli äuaeator^

oratori gedes, S^H®S»_^SS^2» 2*'S^i°x Sultitudo, aa|p\itudo;

B°D®i fuQäx 2^3*

Podobni bychom mohli pokraíovat dále - namátkou uvedu 

jeSti slovní fond pří y<I. lekci, věnované subatar.tiviia 4. 
deklinace; chybějí tu slově tak frekventovaná jako ^g«tuv, 
metua, ale i currus^ a jmenovitě domus a některými xvliitnott- 
mi ve svém sklonění. Je pravda, Je ger.arálně rezignujeme ne 
uvádění výjimek v deklinaci jmen, íe ni-jak xvláSi nepfipooí- 
náme nepravidelcoati v čneování sleven, xejména txv. nepravi
delná slovesa, poked ’de o tvoření perfekta, - ole tépřř úplní 
eliminovat tyto odchylky od gramatického systému jen a jen xa 

úSelem jeho maximální simplifikace přece jen nelze, zvláště 

jde-li o “výjimečná" jevy silněji frokventovené.
Obdobně je vSak nutno doplňovat a upravovat xniní učebni

ce i pro samu výuku gramatickou. Zjednoduisní v podání latin
ské mluvnlcs dosahuje v ní totiž krajních, někdy neúnosní ex

trémních mezí. (Mějme ovSem na paměti, is tato uěabnica, jaž

vznikala někdy v r. 1963, byla diraanxovéna pro napovinná vy
léč

oSbt-áíií Ifcíiaí).

Ymk opít calksB nsMitkou vybírám lekci XX^fVZ - infieiti- 

vy pf. «kt. * pa«., inf. fu*. akt. « pna. 2d« »$ eie« v úvod
ní* poučení praví, že infinitivů pf. a ťvt. «» užívá jen ve 

vacbě «kus. a infinitive* (n ták aoninetivu a inf«}, ale pří
klady nn toto drolrí užití, při aíai participia pf. pa«., příp. 
pnrt. fut. "tkl. je v tvaru noainatival*, seela chybí jí nejoR 

ve větách lekce, ale i v groKiíilckáic výkladu Eaná*. lento ne
dostatek uusí tedy učitel aá* vynahradit. Jinak *1 žáci patrní 
neuvSdcmí, ža 1 výraa aopř. nuntlat«_a{a{ ve větě gcf tel«l cre 
Te£a_Cge8«ri_na'i^i>xa Se2«_dicitur, ja inf. pf. pa®, ü infini
tivu ťut.- aluvesA easa^Cfuturu* ... eacal chybí ollní frekven
tovaný vedlejší tvar fora^

»Ojmíní únosná se víak jeví ajednodulení, k níauž sáhli 
autoři učebnice při probírání auhatantiv (»aek. a fa*.) 3. d«~ 
klinaea. Celý pestrý repertoár subatactiv táto deklinace je 

zredukován na jediný vsor: milegl 0 vSech ostatních typech III. 
ekloníní «« žák s výkladu uSabnice dozví jen toto: Koairatlv 

bývá Mkončen r&«ně, někdy 1 na -u« (?). Kdyby z&ztalo jen při 
to«to "pouSení", tíže« by se asi iök oriantoval píli svých d«l- 

íích satkánícb se suhatsntlT}' 3. daklluii. t. Mesbývá, neí ahy- 
choa žáky aaui Mzná>«ili a hlavníni typy tohoto alloňovául a 

jejich dakllnaei a niai důklAdní procviěili. Sapř., l«S,.pnr2, 

Victor^ joneul^ fi’sXb_-Se8®Z»«*9.®a^£“2®ž»-’i*'i'-'2»-’í^^i^Í*x E®í^£> 

»rgtio^, nagnitijdo; 6>iS*x 5®^ i"3S"S”I SÍIÍ£»_*’2’i^S S^E*

Obdobní připojízie k* vaoru ncf.tar garMn_taká důležitý typ 

•-kaenů: co^pusj, or^a*^ příp. l>^i*x váoru fiq^_pak typ
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V p4té deklinaci jo vbodntf vadle aákladnlbo vsoru (!iaa_ 

uvéat i vadleJ*1 veor reg, (a to v úplni paradisaatieki podo
bí).

Již z tSehto nikolika pMpoaínek je ayalla patrní, le 

aáae-11 a žáky doepít k takovíau stupni znalostí, aby se aohli 
seriózní pokouíat o porozuaíní originílnínu latinskíau textu, 

je nutno nároSnost uSebnice zvyíovat. Husíae prostí od Siků 

chtít víc, než kolik od nich snad ofiekíví uSebnice: nejen zá
vazní probíráme via, co v jednotlivých lekcích obsahuje, nejen 

učebnici taa, kde je kusá a neúplná, doplňujeaa, ale neostýchá
me se taká - abychom posílili samostatný přístup žáků k látce, 
ukládat noví cviční vity, reap. Slánky k samostatní připraví a 
Sinit je potom i předmítea klasifikačního hodnocení. (Jen u ob
tížní jiích vít netrváme striktní na žákovi porozuaíní.)

Shrnu-li tedy, jediným lákem na probláa číslo jedna, jak 
jsme si ho označili, totiž jak dokázat, aby jeítí i prAmírní 
žáci elementární mluvnickou látku strávili - jediným lákem se 

zdá co nejvítií intenzita, obsažnost a houževnatá vytrvalost 
saaáho vyučování.

- 0 - 0 - 0 -

Zamyílení nad metodickými probláay při dneínía vyučováni 

latini je, jak patrno, spjato se zaayilenía nad didaktickou 

hodnotou dneíní naíi učebnice, provířovaní již níkolikaletou 

praxí. Uccos jsme ji zde už vytkli. Má i svá viditelná klady: 
je to např. její vzhledná a přehledná vníjíí úprava, mnohá je
jí cvičení, její odkazy na slova z latiny převzatá do meziná
rodního lexika, její odkazy na antickou literaturu v ukázkách,
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připojených k některým lekcím, písní s notací apod.
Za jeden z vážných jejích nedostatků považuji víak sám 

výběr cvičných vět: jednak je jich, jak už o tom byla řeč, 
na někteří důležití mluvnické, zvi. syntaktickí jevy počat 
minimální, jednak jejich obsahová úroveň i jazyková náročnost 
je v řadě případů pod mentální úrovní žáků, jimž jsou určeny. 
Mám na mysli určitý, v mnohém oviam ze stariích cvičebnic la

tiny zděděný mentorský primitivismus a la Kumquam a bonij ang-_ 
baris,_si malos amBbis_(l. XIV. v, 6), ona zcela vysuíená a 

staletým prachem pokrytá mravní pravidla, jet jsou vskutku 

sotva čím jiným než nudným laíením pro uplatnění gramatických 
pouček. Je div, jak trpělivě je žáci dosud přijímají - bohužel 
splývá jim asi ztuhlá naživotnost takovýchto vít nutní a před
stavou mrtvého klasického jazyka...

Hyslím si, že by se pro tento vyíií stupeň žáků mělo uva

žovat o přiměřeně náročném výběru cvičných vět, a jeítí spíáe, 
že Ijy ae jako cvičné věty měly objevit vhodné, příp. poněkud 
upravení a zjednoduísní excerpovaní'věty z autentických textů 

římských a jiných latinských spisovatelů. To by byl asi způ
sob řeSení ideální, i když hodní obtížný. Jednak by žáci mě
li před sebou původní, slohově i jazykově spolehlivou latinu, 
jednak by v těch větách byly obsaženy zajímaví původní myšlen
ky a poznatky o antickém svítí, a koneční by tyto byl fragmen
ty, tato "disiecta membra* přece jen představovala určití stu
pínky k budoucí četbě souvislých textů.

Za najvážníjíí nedostatek učebnice pak pociluji, a nejsem 

jistí sám, příliš náhlý přechod od poměrní jednoduchých cvič
ných vít k četbě římal^fcb klasiků - jako první jo v učebnici
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zařassr. hnad Cicexo, In C»t, I. ... Můít eýt p?«ltiaJax*l ,■«; 

kera nanárořných vět povýíen tak říkpjíc přes noc na překla

datele 2 Cicsrona? Otázka Je nadneeaná, ale má žel své rozum

né jádře.

Netvrdím, že autoři lěebi.ice neudžlali nic pro zpřístup

nění oně třetí textové čáoti: Již v 1., ala zvláště ve 2, čás

ti avě učebnice přiřadili k některým lekcím krátké souvislé 

články, Jazykově vítďinou velice snadné; teprve pozdější, 

(většinou jde o výňatky z autorů) Jsou obtížnější, nspř. Se 

3cipione_N8sica et_EnniOj^ k®2í-ií®_®Í^_ fCic. Tusc.l,

Titulus seE'^icralis.^De sone£tutia^reverentia (Sic. lato .T.sitr 

de senectute), Phaedrus e ße Soghocle_íCic., ibid.).

Je toho však jednak málo, jednak tu chybí ona potřebná 

p.echcdná obtížnost na úrovni takových autorů, jakými byli kdy

si Cornelius Nepos, Curtius Rufus ap.

V této věci si obezřetněji počínala někdejší učebnice pro 

nepovinný jazyk latinský, díl 2. pro 11. tř. z r. 1959, která 

obsahovala souvislé ukázky z textů a v čele knihy zařadila 

. ednoducl.é líryvky z ilygins, Cornelia Nepot|S, Velleia Patercu

lo, poté Caessra.

Víme, že tento prol ěm lze za daného stavu nouzově řešit 

jen edicí pomocných textů, které by mezeru zaplnily.

A nyní k výběru textů v III. díle naší učebnice. Autoři 

při jejich uspořádání, jak se zdé, zkombinovali dvojí zřetel, 

jedmk chronologický (proto je Cicero před Caesarem, že byl 

o 6 let starší), ,;ednak literárně druhový (jsou pospolu ukáz

ky z prózy a ukázky z poezie). Pokud jie o Cicerona, myslím, 

že ukózky z jeho filosofické prózy se daly najít vhodnější.

15C

tJ Lucreti« uwosll? být otiátSoy textý v originál«, atajn*
J« eot«« kdo bude 3« žáky čist « jsou vttápCtí tek jako tak 

přelolany, pMp. by byla stačilo v originál« ukáuka jadna. 
Problanatlcká ni také připadá ««stoupení Horatiovo •* kolik 

0« z něho dá prakticky přečíat - opět by byla ataSila jedna 

ukázka c česká překlady a poučení. Zato Ovidiua, atála uctí
vaný a oblíbený, a Vergilius mohli být zastoupení bohatěji.

Ukázky se středověká a novověké latiny (Kosa««, Hus, 

Komenský ej.) jsou dobré, alo stále nezbývá než hledět na 

ně jako na jistý přepych, její dovolit si lze spíte jan výji- 
rae čně.

Pokud jde o vlastní četbu textů, klade sa otázka: kte

rým směrem má se především napřít žákova práce? Myslía, Za 
těžiště přípravy má být v solidním vyhledání a zapsání nezná

mých slov a slovních spojení, tedy v jakési identifikaci slov

ního materiálu daného textu, a pomocí znalostí gramatiky (zvi. 
tvarosloví) a za správného použití slovníku. Za druhé - ale 

jako výsledek této základní práce - následuje porozumění vět

né stavbě a významu textu, tedy jeho překlad. Myslím, ža ja 

rozumné žádat ja)co nejspolehlivějSÍ doklad intarpratační prá
ce žáků solidně vedený seznam slov s jejich významů, tedy prak

ticky solidně, ssmostatně vedený slovníček. Pokud jde o sám 

akt překladu, je záležitostí "druhotnou* v tom smyslu, že jej 
povož.ujeme za dohře splněný jer. tehdy, je-li podložen solidní 

analýzou textu, jak tvaroslovnou, tak skladební a významoslov- 
nou.

Neostýchejme se při klasifikaci žáka vycházet z této Jeho 

průpravné práce, tj. ze zkoušení slovíček, a připojujme k nim
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celé obraty a raaby, jak sa vyakytují a textu. Mnohdy jii-aáa 

xýbír alo», kteří al žík k daníau úryvku vyhledal, ukazuje,xda 
k textu přiatupoval aprívnS 5i nikoli.

Kroa* naznačeních problémů jaou tu jeítC pči nejmentla 

dva: jak umotnit tikům poctivou přípravu na poctivé aklídanou 

maturitu z latiny jako volitelného předmětu, jejíl téiiíti mí 
být v překladu naznímého, přimSřané obtížného textu, a za dru

hé, jak 8 tiky probírat lítku z římakých atarotitnoatí a lite

ratury, zaae zvlííté aa zřetelem k případné maturitní zkouica. 
První otízku jaam ae anali1 pomoci řeéit loňakým vydíním pat- 

nícti komentovaných ukízak z římakých klaaických autorů, aby 
jejich překlídíním zíakali tíci vétií přakladatelakou praxi 
(vydal Kabinet romínakých jazyků při KPÓ, Praha 1970), druhý 
problém by byl více méně aprovozen za avita, kdyby aa podařilo 

vydat pro tiky, pro ikolakou potřebu dívno jit poatrídané řím- 
aké atarolitnoati a atručné dějiny římaké literatury, alaapoň 

formou nějakých aolidních pomocných textů. Jinak - při plném 
zaměatníní probíríním ^amatihy a četbou autorů - doatíví aa 

na tyto věci času jen jaksi úkradkam.
Zívěrem bych chtěl podtrhnout: i kdyt vyučovíní latině 

naritl v praxi na nejednu přakítku řízu metodického i jiného, 

ní jednu potěiitalnou přednost - nají jo v rukou větěinou li

dé, kteří svému předmětu učí řídi, *con amore*, a jit tím lec
kterou noaníz přokonívajl. '

1

J. Červinka

PfiEDHÍSKY JKř 
P B í H A

B. 1970

Dušan Machovac, Hlediska a metody ve filosofii 
(Příspěvek k teorii dějin antické filosofie)

(29. I. 1970)

Zabýv':me-li se odborně dějinami filosofie, musíme předem 
rámcově vědět, co je a co není filosofie. Do tohoto pohledu na 
filosofii (tj. do teorie filosofie) patří nejen objasnění jis
tých hledisek a metod, jimit se pracovalo v probírané filosofii, 
ale také a hlavně zásadní objasnění celé řady doplňujících se 
i někdy protichůdných hledisek a podrobný výčet metod, jimit 
v dějinách filosofie pracujeme my. Zde přechází teorie filoso
fie do teorie dějin filosofie. Teorie dějin antické filosofie 
je specifickou součástí teorie dějin filosofie vůbec.

Nejjednodušším hlediskem dějin filosofie je to, kterým 
rozlišujeme a rozdělujeme filosofické postoje podle výslovné 
orientace a výslovných závěrů probírané filosofie aamé. Zde 
vycházíme zpravidla přímo z toho, co filosof hlásal, a pomocí 
jaké terminologie se vyjadřoval. Toto hledisko je málo hluboké. 
Zapomíná, že filosofové sami zpravidla nemohou ještě pochopit, 
vyjádřit a interpretovat pravý smysl, význam, jádro a přínos 
svého úsilí.

Druhým, hlubším hlediskem je to, které rozděluje filoso
fie podle skutečného východiska jejich zkoumání a uvažování. 
Např. pokládal-li Platón ideje za cosi objektivního, pak prá
vem nazýváme podle prvního hlediska jeho filosofii objektiv
ním idealismem, rasp. Objektivismen. Víme-li však my (Platón 
to nevěděl !), že jeho ideje jsou hypostazované pojmy, tedy 
cosi, čemu je pouze přiřknuta objektivní existence, pak podle 
našeho druhého hlediska lze zmíněné Platónovo učení nazvat 
"tranacendentálním subjsktiviamem".

Třetím hlediskem je to, jež respektuje hledisko první, 
nedrží se však naivně tezí a terminologie probírané filosofie.
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