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Budou nás učit počítače? 

„Ó, u mne  doma to není moc zajímavé,“ řekl Malý princ.  „Mám tři sopky. Dvě jsou činné a jedna je 

vyhaslá. Mám také květinu.“ 

                                                           (A. de Saint-Exupéry) 

To u nás ve většině domácností je mnohem veseleji. Máme totiž počítač! Mnohé dnešní děti by určitě 

Malého prince litovaly, že na své malé planetce počítač nemá. Mnozí rodiče (mít Malého prince 

doma) by byli určitě rádi, kdyby je neustále neobtěžoval všetečnými a „dotěrnými“ otázkami a byl na 

chvíli „hodný“ a zticha. Hodný a zticha u počítače. Když by si na něj pak zvykl, tak by ho od něj naopak 

vyháněli a Malý princ by byl smutný. 

Lidem finančně zainteresovaným na návštěvnosti internetových stránek by do statistik přibyl jeden 

uživatel. Nikoli Malý princ - zranitelná, rozkošná bytůstka - ale uživatel. Potencionální spotřebitel 

výrobků nabízených v reklamách.  

A co Malý princ? Co by to s ním vlastně udělalo, kdyby se z ničeho nic na jedné z jeho vyhaslých sopek 

majestátně usadil král všech sdělovacích prostředků, počítač? Malý princ je „jednoduché“ a důvěřivé 

stvoření. Mnohé, nad čím se dospělí už ani nepozastaví, mu neustále vrtá hlavou a chce slyšet 

odpověď. Chce si o všem povídat, mít kamarády. 

Počítač by mu určitě trošičku změnil jeho svět. Anebo jen pohled na jeho svět? Asi nejdříve to druhé 

a pak i to první. Především by se konečně z reklam, zjednodušených a klamavých filmů, dozvěděl, co 

že mu to chybí ke štěstí a kolik věcí by si měl pořídit, aby byl šťastný. 

Nemusel by poznat na vlastní kůži, jací jsou vládci, opilci, domýšlivci a badatelé. Počítač by mu rád o 

všech jistě pověděl „vhodnější“ pravdu. A co mu takhle ukázat přes počítač jeho zamilované západy 

slunce? Možná by úplně zapomněl, jak krásné může být pozorovat opravdový západ slunce. Počítač 

by mu také určitě v seriálech a filmech vysvětlil, jak vypadá opravdová láska, opravdový život…a jak si 

často pomocí násilí toto vše doopravdové ve svém životě vydobýt. 



Malý princ by smutkem ulehl do trávy a plakal. Možná by se z internetových stránek dozvěděl, jak 

někde lidé trpí a potřebují pomoci. Zpočátku by se jim asi pomoci snažil, ale otupěn po několika 

letech dívání se do počítače, by dříve či později na nějakou pomoc rezignoval. Byl by totiž zabrán 

především do problému, jak sehnat to, či ono, co je mu z počítače „nabízeno“ jako nutné a nezbytné 

pro jeho vlastní život. Určitě by v počítači mohl zhlédnout hodnotné pořady a navštívit řadu 

užitečných internetových stránek.   

Tak takhle by to možná dopadlo. Především proto, že princ je na své planetě sám, nemá rodiče. Je 

SÁM podobně jako miliony dětí doma  - s rodiči i s počítačem. 

„Ale dospělí jsou opravdu moc a moc zvláštní.“  (A. de Saint – Exupéry)   

Rodiče se zlobí na počítač, protože s ním jejich děti tráví hodně času. A přitom se vlastně zlobí na svůj 

odraz v něm. Nevidí, že by stačilo věnovat svým dětem trochu víc lásky, ne ve formě věcí, ale ve 

formě činů a času stráveného s nimi. 

„Ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem.“ (A. de Saint – Exupéry)   

Každý z nás prochází nějakým poznávacím procesem, aby se mohl připravit na svůj budoucí život. 

V tomto procesu se může stát pomocníkem i učitelem právě počítač. Když budu příteli vyprávět o 

Antarktidě nebo o džungli, mohu u toho mít obrázky, fotografie, mapky, ale stále to bude jen 

vyprávění. Díky videu v počítači do džungle vstoupí, sám sebe si představí v prostředí, které kamera 

snímá. To je něco, co naši dědečkové a babičky nemohli prožít.  

Druhá strana mince nám však ukazuje, že je také možno vnímat počítač jako „všepožírající příšeru“ a 

„vymývače mozků“. Člověk s „vymytým“ mozkem totiž ztrácí své vlastní JÁ a ten, kdo mu mozek 

„vymyl“, si s ním může dělat, co chce, protože máme-li vymytý mozek, nemyslíme samostatně, 

neuvažujeme a nebráníme se. Pro někoho může být pojmenování počítače „vymývačem mozků“ 

přehnané, ale myslím, že toto svým trefným přirovnáním není daleko od pravdy. Je smutné, že 

existují rodiny, kde počítač nahrazuje blízkost okolí a stává se dítěti jediným „důvěrným přítelem“. 

Děti této doby vidí více stříkající krve než voják v první linii, znají více mučení než zkušený gangster. 

Lidé, kteří jim zemřeli před očima, by naplnili obrovský masový hrob.  Počítače jim ukazují bolest bez 

soucitu a smrt bez lítosti. Pohled na obrazovku zaplavenou krví a zničenými lidskými těly se pro dítě 

stává normální. Ale co si dítě s tím vším počne? 

O osud Malého prince (a malých princů) se nebojte. Je moudřejší než mnozí z dospělých a 

určitě by si s počítačem hravě poradil. 

A co myslíte, spásl, nebo nespásl beránek květinu? 

 

„Všichni na jevišti velkého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ 

(J. A. Komenský) 


