
 

 

 

 

 

 

 

 

      Je člověk ještě bytost      

                 sociální? 
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Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka - kam se všechny ženete? 

  

 

 

           Někdy mně stačí se  pouze rozhlédnout kolem sebe, aby mě napadla myšlenka, jestli je 

vše mezi námi lidmi a v našem chování tak, jak bychom si my sami představovali. Dnešní 

společnost patří k stále živým tématům a není nadnesené, že ji vnímáme jako jednu ze 

základních potřeb, i přesto ji však nikdo nedokáže definovat, aby zachytil všechny její 

podoby. 

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týká.“ 

(Jan Amos Komenský) Na základě uvedeného citátu se symbolika společnosti blíží k divadlu, 

ve kterém si každý vybere svoji masku a ztotožňuje se s ní. Ve smyslu hmotného předmětu se 

ve svých počátcích masky využívaly kmenovými společenstvími k obřadním a rituálním 

účelům se snahou získání přízně určitého božstva. Člověk a masky, jejichž podobu na sebe 

bere…Podivná forma závislosti ustanovená společenským prostředím. Názorově nás 

utvrzují…Kde ale najdeme skutečně svůj názor? Kde pod přetvářkou vlastně jsme? Nikde, a 

zároveň všude…Jan Amos Komenský se ke lži stavěl přísně kriticky, což dokazují metafory 

postav se psími zuby, volovými rohy nebo osličíma ušima z Labyrintu světa a ráje srdce.  

 Já ne! Já jsem jiná než ostatní…Oni jsou takoví! Kdo oni? Jsou to mí přátelé a blízcí? 

Vždyť dobře vím, jací jsou. To spíš oni s velkým O. Lidé…Co když ani ty, s nimiž trávíme 

nejvíce času, neznáme tak dobře, jak si myslíme? Nevíme, odkud pochází naši spolužáci, kdo 

bydlí v sousedním bytě, natož pak na druhé straně ulice…Jak často ještě vůbec navštěvujeme 

své prarodiče a příbuzné? Možná si to neuvědomujeme. Všichni jednou zestárneme. I já budu 

jako babička sedět v křesle s teplou pletenou dekou přes ramena a budu ráda za jakoukoliv 

návštěvu, jež mi zaklepe na dveře, aby mě přišla alespoň pozdravit… Povrchní společenský 

život…Spojení, které nám nic neříká, přitom je nám dnes skutečně blízké. Přestaňme ho 

pěstovat a začněme dělat radost všem kolem nás, protože smích umí vyléčit mnoho nemocí. 

Začněme se více sbližovat nebo se aspoň přestaňme stále více oddalovat. Přestaňme brát 

všechny kolem nás, jimž na nás záleží a pro něž jsme důležití, jako samozřejmost. 

Přestaňme…A dokažme jim, že jsou pro nás důležití, věnujme jim objetí, a zamezme tak 

ztrátě pomalu mizícího kontaktu… 

 Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by se nám žilo v dřívější době? V době našich 

dědečků, v době, kdy se nikomu o dnešních možnostech ani nesnilo. Když ráno odcházíme 

z domu, pouštíme si do sluchátek z telefonu hudbu od nejposlouchanějších interpretů. Přes 

den několikrát zapneme nejrůznější aplikace, které nás obírají o drahocenný čas, aniž bychom 

nad tím uvažovali. Bezúspěšně rozsvěcíme displej s domněnkou příchozí zprávy…„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). Ve většině domácností je mnohem 



veseleji. Vlastníme počítač! Téměř všechny dnešní děti by Malého prince určitě litovali, že ho 

na své malé planetce nemá. Rodiče by ocenili, že je svými častými otázkami neobtěžuje a 

chová se poslušně. U počítače…Po tom, co by si na něj zvykl, by ho od něj naopak vyháněli. 

Nemusel by na vlastní kůži poznat opilce, vládce, domýšlivce. Mohli bychom mu ukázat jeho 

zamilované západy slunce na počítači, možná by úplně zapomněl, jak krásně vypadají ve 

skutečnosti. A právě proto si všímejme maličkostí, jako Malý princ…, vážit si všedních věcí, 

protože on jako malý kluk chránil svou růži před větrem a nebezpečím, zatímco my se za 

takovými malichernostmi neohlížíme.  

„Vytvoření funkční umělé inteligence může být největší událostí v dějinách naší 

civilizace. Nebo nejhorší. Jednoduše nevíme. Nevíme proto, zda nám umělá inteligence 

nesmírně pomůže, nebo nás bude ignorovat, odstrčí nás či nás zničí.“ (Stephen Hawking). 

Stvoříme někdy něco, co bude chytřejší než my a bude nás tedy zcela ovládat? Vždyť  

za chvilku bychom si kladli otázku: Proč vůbec chodit do školy, když bychom se mohli 

v klidu učit z notebooku doma? Nevedlo by to ke zbytečnému podvádění? Zůstává jen 

otázkou času, za jak dlouho se v čele vzdělávacích ústavů objeví roboti. Dovedly by nás 

umělé inteligence skutečně něčemu naučit? 

I když jsme mezi lidmi, jsme sami. Sami protože jsme všichni stejní a zároveň tak 

odlišní. Někdy se někdo z nás zaběhne jako ovečka ze stáda. Aby pastýřovi žádná nechyběla, 

hledá tu uprchlici a pak ji potrestá...Jeden beránek, jeden názor. Netrestejme je za jedinečnost, 

vystupme z řady a nenechme sebou táhnout jako figurkou na herním poli života….„Kdo chce 

být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce.“ (Albert Einstein). 

 

  


