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NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ -   Zámek Rychnov nad Kněžnou 
FESTIVAL O VZDĚLÁVÁNÍ 150 let po zavedení povinné školní docházky.  
Pro všechny, které to zajímá. 
 
úterý 24. 9. 2019 15.45 – 17.45 hod  
 

LIDSKOST NENÍ DOCELA ZTRACENA  -  JAN HÁBL 
 
„Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Už po staletí se o to přeme. Odpověď na 
tuto otázku zásadně určuje, jak vychováváme.“ 
 
Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. je manžel, otec, pedagog a komeniolog. Po 
studiích filozofie výchovy při University of Wales působil jako učitel 
angličtiny, bratrský farář, kaplan na onkologii Krajské zdravotní, a. s., 
Ústí nad Labem, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, 
přednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v 
oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie 
vzdělávání. Je autorem titulů odborných i krásných, například 
Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), I když se 
nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. P. 
Mervart 2015), Učit (se) příběhem (Host 2013). 
 
S člověkem a lidstvem něco evidentně není v pořádku. Na jednu stranu máme vynikající potenciál, 
mnoho víme, mnoho umíme, mnoho můžeme, ale právě tato naše kapacita je pro nás největší hrozbou. 
Všechno dobré, čím disponujeme, dokážeme zneužít. Jsme jediné bytosti, které mají potenciál 
sebezničení. Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena, tak zní výchozí antropologický 
předpoklad J. A. Komenského - Obecné porady o nápravě věcí lidských O čem se Komenský s lidstvem 
radí? Co jsou to věci lidské? Co je s nimi v nepořádku? A otázka nejdůležitější – dají se nějak napravit, 
reformovat, polepšit? Není to utopie? Na půdorysu sedmera „věcí lidských“ se čtenáři nabízí sedm 
takřka poetických meditací nad ničím menším než smyslem veškerého lidského počínání. 
 
 

AKCE JE PRO ZÚČASTNĚNÉ ZDARMA 
Přihlášení + další informace naleznete na www.sdruzenisplav.cz/cesta 
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