
V�da a vzd�lanost ve st�edov�ku 
 
Trvalo n�kolik století, než se st�edov�ká Evropa seznámila s antickou  v�dou, nau�ila 
se ji využívat a pokra�ovat  na  jejích základech . K rozší�ení  myšlenek a znalostí 
antiky p�isp�l i rozvoj v�dy v islámském sv�t�, který v ur�itém období Evropu 
p�edstihl. 
 
Zájem o vzd�lání, v�decké poznatky a o v�du  nebyl v pr�b�hu d�jin lidstva vždy 
samoz�ejmostí, u n�kterých spole�ností se v�bec neprojevoval. I když v antickém  
�ecku  vznikaly významné myšlenky v oblasti filosofie  a objevy v oblasti matematiky,  
fyziky, astronomie a léka�ství,  již ani �ímané  v nich  p�íliš nepokra�ovali. I tak m�la 
Evropa vynikající p�edpoklady pro rozši�ování  t�chto znalostí a myšlenek. Ale  po 
rozpadu �ímské �íše trvalo �adu  století než si je st�edov�ká Evropa osvojila a za�ala 
dále rozvíjet. 
 
�ímská �íše v prvních stoletích našeho letopo�tu zahrnovala území od Britanie p�es 
dnešní západní Evropu (hranici proti germánským kmen�m ve st�ední Evrop� tvo�ily 
�eky Rýn a Dunaj), severní pob�eží Afriky, Apeninský a Balkánský poloostrov a 
zasahovala p�es  dnešní Turecko hluboko do Asie.  
 
Odhaduje se, že po�átkem 2. století n.l.v dob� nejv�tšího rozsahu �íše žilo na ploše 
necelých 6 milion�  km2  asi 55 milion� obyvatel (ale uvádí se také až 120 milion�). 
Úrove� kultury a znalostí v�dy a techniky byla na tehdejší dobu  vysoká, o tom 
sv�d�í dodnes zachované památky. �eckou  filosofii (Platon a Aristoteles žili ve  4. 
stol p�.n.l.), znalosti matematiky,  geometrie a fyziky (Thales a Pythagoras v 6.,  
Euklides,  Archimédes a Apolonius ve 3. stol. p�.n.l.),  astronomie (Ptolemaios ve 2. 
stol. n.l),  léka�ství (Hippokrates 4. stol. p�.n.l.) a výtvarné a literární um�ní, které  
obdivujeme ješt� dnes po více než  2000 létech, doplnili �ímané o oblast práva 
(�ímské ob�anské právo se u�í dodnes) a organizaci státní správy.  
 
Galénovy  spisy ze 2. stol.n.l. ovlivnily výuku i praktické provád�ní léka�ství ješt� 
v novov�ku. �ímané  postavili výborné silnice, akvadukty,  p�ístavy, amfiteátry s 
vynikající akustikou, arény, lázn� a další monumentální stavby,  zabývali se i 
problematikou správného zakládání m�st  Ale po rozd�lení �ímské �íše na západní  a 
východní a po zániku její západní �ásti v období st�hování národ� ( r. 476 n.l.)  došlo 
k rychlému úpadku civilizace na úrove� nevzd�laných, ale vít�zných národ� a 
kmen�.  
 
V �ím�, který m�l kolem r. 250 n.l. asi 1 milion obyvatel, z�stalo v r. 535 n.l. (to  ješt� 
fungovaly proslulé Caracallovy lázn�) jich  jen 100 tisíc  a do roku 580 jejich  po�et 
klesl na 20 000. Ale stále byl sídlem prvního z p�ti k�es�anských biskup�, který se 
pozd�ji po rozkolu církve stal papežem a tedy hlavou církve v západní a pozd�ji i ve 
st�ední Evrop�. V sedmém a osmém století už se zachovalo v evropské  �ásti bývalé 
�ímské �íše jen n�kolik v�tších m�st,  akvadukty  p�estaly fungovat, postupn� 
zanikaly i �ímské silnice a  rozpadající se stavby sloužily jako stavební materiál.   
 



Ranné k�es�anství nevytvá�elo podmínky pro rozvoj v�dy a studium p�írody.. 
V byzantské �íši dokonce císa� Justinián I. zrušil v r. 529 athénskou akademii jako 
pohanskou instituci, která je v rozporu s k�es�anským myšlením. V následnických 
zemích po rozpadu  západo�ímské �íše upadaly znalosti p�edchozích kultur v 
zapomn�ní a v�tšina dnes známých v�deckých disciplin v�bec neexistovala. 
Postupn� se ale za�ala objevovat  snaha o pedagogické a praktické využití  dosud 
známých poznatk� filozofie a v�dy a o vytvo�ení  vzd�lávacího  systému, který m�l 
obsáhnout tehdejší v�decké poznání.  
 
Významní p�edstavitelé k�es�anského myšlení  4.– 6. století oce�ovali d�ležitost 
tehdy známých obor� v�dy,  Aurelius Augustinus  p�isp�l k rozší�ení v�domostí  o 
p�írod�. Domníval se, že poznání m�že dovést �lov�ka k ví�e a tato víra zase umožní 
lépe porozum�t znalostem týkajícím se hmotného sv�ta.  Boethius p�eložil velkou 
�ást Aristotelova díla a vytvo�il základy latinské filosofické a v�decké terminologie.  
 
První u�ebnicové texty obsahující p�ehled encyklopedických informací vznikaly již v 
5. a 6. století  a na po�átku 7. století  sevillský biskup Isidor ve spisu Etymologia 
uvedl nejen souhrn  tehdejších  „svobodných um�ní“, ale zabýval se i dalšími obory 
jako právo, léka�ství, anatomie, psychologie, zoologie, meteorologie, geografie, 
architektura, mineralogie,  zem�d�lství a pod.  

Až do doby Karla Velikého se církev nezajímala o sv�tský stát a jeho z�ízení; ale za 
jeho vlády (768 – 814 n.l.) došlo k spolupráci a vzájemné podpo�e. Aby odstranil 
všeobecnou nevzd�lanost,  za�al Karel Veliký zakládat školy a pozval na n� 
vynikající vzd�lance své doby.  Za tv�rce st�edov�kého školství je považován 
anglosaský mnich Alcuin z Yorku,  který založil klášterní školu v Tours a ta udala 
sm�r dalšímu vývoji.  

Základem vzd�lání se stal systém "sedmi svobodných um�ní" (septem artes 
liberales) pocházející z antiky,  který  p�edstavoval koncepci sekulární vzd�lanosti 
odd�lené od náboženských v�d.. Skládal se z  trivia a quadrivia, obsahem trivia 
byla dialektika  (logika - o form� myšlení a jejich zákonitostech); rétorika (o 
mluveném slov�, etice, politice a pod.) a gramatika (o složkách jazyka, slovních 
druzích, v�tách, o významu slov a pod.), do quadrivia byly za�azeny  v�dy, které se 
týkaly reálného sv�ta a jeho popisu. Základem p�írodov�dných znalostí té doby byla 
matematika, která zahrnovala aritmetiku, geometrii, astronomii a hudbu (nauku o 
harmonii).  

Tento systém  byl používán bez výrazných zm�n až do konce 12. století, od 13. stol. 
se objevují pokusy o za�azení dalších v�dních obor� navazujících na nové poznatky, 
které do Evropy p�išly z islámské oblasti.  

Karolinská doba sice nevzk�ísila antickou vzd�lanost, ale inspirovala se  jí a snažila 
se ji napodobit. Deváté a za�átek desátého století se proto ozna�uje jako první nebo 
též karolinské renesan�ní období. Dv�r Karla Velikého se stal významným 
st�ediskem vzd�lání a  kultury.  



Novými nositeli vzd�lanosti se staly p�edevším kláštery, kde se opisovaly staré 
rukopisy p�edevším biblické texty, ale také  spisy antických autor�. Díky t�mto 
opis�m se  �ada t�chto d�l dochovala do pozd�jší doby, i když jejich obsah byl  již  
zna�n� vzdálen chápání st�edov�kých k�es�an�.. V tomto období se také rozši�uje  
základní znalost �tení a psaní i mimo oblast církve a klášter�. Karel Veliký vydával 
svá na�ízení písemn� a  proto vyžadoval, aby jeho ú�edníci a dvo�ané um�li �íst a 
psát. Za jeho doby bylo vytvo�eno nové jednoduché písmo, které se rychle rozší�ilo a 
z n�j vznikla pozd�ji  malá písmena abecedy – latinka  (velká písmena  byla p�evzata 
z antických nápis�). V architektu�e se za�íná objevovat románský sloh s nelomeným 
obloukem. Po smrti Karla Velikého se ale Francká �íše brzy rozpadla a  zbytek 10. 
století  byl op�t  obdobím úpadku.  

Následující 11. a zejména 12 století již p�inesla  podstatný posun ve vzd�lanosti a 
rozší�ení v�domostí a myšlenek. Velký podíl na tom má  scholastická filosofie  (11. 
až 15. stol.), která se  vyzna�uje  u�enými disputacemi, snahou o rozumové 
podep�ení církevních dogmat a precizní argumentací odvozenou z logiky a 
matematiky . . Gerbert z Aurillacu (pozd�jší papež Silvestr II.) zavedl do výuky 
matematiky  abakus (po�ítací desku), pro astronomii využívání astrolábu (p�ístroje 
pro ur�ování polohy hv�zd a jejich výše nad horizontem) a zasloužil se  o postupné 
uplat�ování arabských �íslic. V období vrcholné scholastiky (13. stol.) probíhají op�t  
snahy o  shrnutí všech v�domostí do knih,  jsou  znovu p�ekládána a komentována 
Aristotelova díla.  

Tomáš Akvinský, jeden z hlavních p�edstavitel� tohoto období, odstranil z nich 
pozd�jší, hlavn� arabské vlivy a p�epracoval je do  podoby odpovídající 
k�es�anskému pojetí.. Filozofický spor o tom, zda je víc forma nebo obsah dovedl 
k formulaci o významu formy jako m��itelného p�írodního jevu.  Mikuláš z Oresme 
uve�ejnil první popis obecných sou�adnic a funk�ní závislosti, posuzoval pr�b�h jev� 
v �ase a byl blízko k objasn�ní pojmu funkce jako rozší�ení pojmu �ísla. Podle jeho 
názoru m�že být funkce nástrojem statickým nebo dynamickým a je p�edur�ena ke 
zkoumání m��itelných zákon� p�írody. Roger Bacon , další významná osoba tohoto 
období se na svou dobu nezvykle v�noval využití matematiky a experimentu v 
poznání sv�ta.  

D�ležitým krokem období scholastiky, který podstatn� p�isp�l k rozvoji vzd�lanosti 
byl vznik univerzit.. Základem každé univerzity byla vždy fakulta  teologická, dalšími 
fakultami byly léka�ská a právnická a pozd�ji i artistická (z ní se  vyvinula fakulta 
filozofická, která zahrnovala i p�írodní v�dy). Jako první vznikla univerzita v  Bologni 
(1088), následovaly další - Pa�íž (1150), Oxford (1167), Modena (1175) a  
Cambridge (1209). Na  konci 15. stol. existovalo  v Evrop�  již   52 univerzit.  

Velkým p�ínosem bylo dále získání  p�ístupu k poznatk�m dosaženými  v arabském 
sv�t�, protože jeho vzd�lanostní p�evaha v té dob� byla zna�ná. Podílely se na tom 
k�ížové výpravy ale p�edevším dobytí Toleda v roce 1085. Spisy uložené 
v toledských   knihovnách otev�ely cestu k rozsáhlému d�dictví antických text�, které 
bylo možno p�ekládat do latiny. D�ležitý byl  také kontakt s Byzancí, odkud byly 
získány další díla, která formovala vývoj st�edov�kého myšlení (m.j. n�které dialogy 
Platónovy). 



Toledská p�ekladatelská škola se ve 12. a 13. století stala nejvýznamn�jším 
evropským p�ekladatelským centrem z arabštiny a zna�nou  m�rou se podílela na 
seznámení jak s díly antické v�dy, literatury a filozofie, tak i s novými výsledky 
arabské v�dy, zejména z oblastí filozofie, matematiky, astrologie, fyziky, geografie, 
léka�ství, jazykov�dy a historie. Do Toleda p�icházeli vzd�lanci  z evropských zemí  a  
p�eklady do latiny byly spojeny s vytvá�ením nové v�decké terminologie.  

Do Evropy  se tak vrátily antické v�decké a filozofické spisy jako celky, i když jejich 
p�eklady nebyly vždy p�íliš dobré. Nep�inášely sice zcela  nové myšlenky a znalosti, 
ale jednalo se o p�vodní díla, a detailní argumenta�ní postupy a zd�vodn�ní a tak 
pedagogický p�ínos v�dy mohl být vyst�ídán objevitelským  p�ístupem. Tehdejší 
nositelé vzd�lanosti nebyli v�dci v našem slova smyslu, jejich cílem nebylo v�tšinou 
objevovat nové zákonitosti, ale p�ebírat antické d�dictví a aplikovat je v k�es�anském 
prost�edí.   

Platil názor, že v�da je v�cí rozumu a nikoli rukou a nebyla proto propojena s vlastní 
aplikací v praxi. Rozhodující role experimentu ve v�decké metodologii se sice 
objevuje již ve scholastice, nap�. u Rogera Bacona, ale jeho výrazné rozší�ení lze 
zaznamenat až v období renesance.  

V dob� vrcholící scholastiky p�ekonali evropští vzd�lanci úrove� antiky a arabského 
sv�ta v oblasti matematiky (bylo nap�. nalezeno �ešení kubických rovnic a  za�ala se  
používat písmena pro ozna�ení  prom�nných  veli�in). Významným matematikem  na 
po�átku 13.stol byl  Leonardo z Pisy (Fibonacci). Ten zavedl po�ítání se zápornými 
�ísly.jeho  Fibonacciho posloupnost souvisí  s problémem zlatého �ezu v geometrii a 
s mnoha dalšími problémy.  Hlavním p�ínosem ale bylo objevení významu 
matematiky pro další v�dní obory..  

Od konce 12. století se také již projevuje soustavný vliv nových  v�deckých a 
filosofických zdroj�. P�eklady antických d�l jsou dopl�ovány o výklad a myšlenky 
arabských v�dc�, léka�� a filosof� . Scholasti�tí myslitelé se   k antickému a 
arabskému v�deckému a filosofickému myšlení mnohdy stav�li kriticky.  

Vyskytovaly se  názory zakazující používat Aristotela a  arabské komentá�e k n�mu, 
protože se jedná o pohanské bludy, které dezinterpretují sv�t.. Jinde byl  zase 
Aristoteles kritizován proto, že jeho výklad p�írody je p�íliš spekulativní a málo 
využívající matematiku nebo experimenty.  

Ale antické a arabské  myšlenky a poznatky již pevn� zakotvily v evropském 
latinském prost�edí, staly se nedílnou sou�ástí dalšího vývoje st�edov�ké filozofie a 
v�dy a  výrazn� se podílely na r�stu evropské vzd�lanosti. V dalších stoletích až do 
konce st�edov�ku dochází pak nutn� ke st�et�m t�chto nových znalostí a výklad� 
sv�ta s dosud uznávanými. D�ív�jší snaha o spolupráci v�dy a náboženství (ne vždy 
bezproblémová) z období  ranné scholastiky mizí. Univerzity produkují stále více 
vzd�lanc� , jejich znalosti rostou  a mnozí se dostávají do spor� s oficiálními názory 
církve.  Období pozdní scholastiky (14. – 15. stol.)  p�ináší již výrazný  rozvoj 
p�írodních v�d a p�ipravuje se tak  na nástup nového v�ku, kterému sou�asný stav 
znalostí nesta�í. 



V astronomii se k novým objev�m ješt� dlouho nedosp�lo. To, že  Zem� musí být 
kulatá, dokázal již Aristoteles pozorováním stínu Zem� na M�síci p�i zatm�ní. Podle 
Ptolemaiovy geocentrické soustavy byla Zem�  st�edem vesmíru, kolem ní v  první  
sfé�e obíhal  M�síc,ve druhé planety  Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn 
a ve t�etí, ve sfé�e stálic, se pohybovaly ostatní hv�zdy spolu s oblohou.   

Tento model pom�rn� vyhovoval polohám t�les na obloze a. byl považován  stále za 
oficiáln� platný a  církví uznávaný. Za jeho kritiku a zpochyb�ování  se i upalovalo. 
Teprve v  roce 1543 vydal  Mikuláš Koperník .v Norimberku své dílo „Šest knih 
o ob�zích nebeských t�les“, ve kterém dovozoval, že st�edem vesmíru je Slunce. 
Zem� je jen jednou z jeho planet. I pak se geocentrický model udržel až  do za�átku 
17. stol.. 

Teprve vynález a použití dalekohledu umožnil G. Galilei v roce 1609 pozorovat 
m�síce Jupitera a následné  Keplerovy objevy a z nich odvozené zákony ob�h�  
planet prokázaly  platnost Koperníkovy teorie. 

Dobu mezi antikou a po�átky rozvoje zájmu o vzd�lání a v�du v Evrop� p�eklenul 
arabský sv�t, který se p�ibližn� v dob� vlády Karla Velikého, za vlády Hárun al 
Rašída (786-809)  stal  st�ediskem vzd�lanosti a kultury.  Kolem r. 830 .vznikl v 
Bagdádu  „D�m moudrosti“ ,  ve kterém m�li pracovat význa�ní v�dci, filosofové, 
myslitelé a léka�i tehdejšího islámského sv�ta.  

Úkolem p�ekladatel� bylo p�eložit do arabštiny spisy antických filosof� a v�dc�, které. 
byly  získávány hlavn� v Byzanci. Je ironií osudu, že tato pracn� vyhledávaná díla 
byla jen �ást t�ch, která byla uložena v Alexandrijské knihovn�. Ale ta  byla zni�ena 
v r. 643, když Arabové dobyli Egypt.   

.Z mnoha arabských v�dc� té doby jsou nej�ast�ji uvád�ni Avicenna a Averroes .                  
Avicenna (Ibn Sína , 980–1037) léka�, básník  a filosof, dokázal spojit antické 
d�dictví (Aristotela a novoplatoniky) s poznatky arabsky píšících filosof�. Jeho Kánon 
medicíny sloužil dlouhá staletí jako základní text evropských znalostí o léka�ském 
um�ní. 
 

Averroes (Ibn Rušd, 1126–1198) filosof, právník a léka� je významnou postavou 
arabské filosofie. Ve svých komentá�ích nez�stal u výklad� Aristotelových myšlenek, 
pokusil s i o porovnání výklad� daných problém� s formulací jiných autor� a 
dopl�oval je také svými vlastními úvahami..  

Na rozdíl od st�edov�kého k�es�anského pojetí se v arabském sv�t� filosofie a v�da 
pom�rn� výrazn� odd�lila od náboženství. Menší závislost na náboženských 
strukturách byla jedním z hlavních podn�t� pro jejich rozvoj. Vládnoucí vrstvy m�ly o 
n�j zájem, podporovaly jej a dokázaly jej chránit proti ortodoxním reakcím ze strany 
islámské náboženské elity.  

Když ve druhé polovin� 11. stol.tento zájem a podpora opadl a naopak vzrostl vliv 
náboženského fundamentalismu, zm�nily se podmínky pro práci s filosofickými a 
v�deckými materiály. Výsledkem byl  úpadek  v�decké �innosti.  Novým nositelem 
pokroku ve v�d� a vzd�lanosti se stává Evropa. 



St�edov�k p�inesl �adu nových technických vynález� a objev�  - m��ení �asu 
mechanickými hodinami, vodní a v�trné mlýny a v�bec využití síly vody a v�tru,  
astroláb pro ur�ení polohy lodí na mo�i,  z �íny se do Evropy dostal kompas, st�elný 
prach a zbran�, papír, p�stování bource morušového. Velmi d�ležitým pro rychlé 
ší�ení informací a vzd�lání se stal vynález knihtisku (Gutenberg, kolem r. 1450).  

Ve stavitelství nastupuje  koncem 12. stol. gotický sloh vyzna�ující se zejména 
lomeným obloukem a vertikálním uspo�ádáním , které vzbuzuje optický dojem 
odhmotn�ní a p�iblížení k Bohu. Ješt� dnes obdivujeme stavby  té doby, jejich 
vznosné konstrukce se sm�lými klenbami, op�rným systémem a štíhlými v�žemi 
vzpínajícími se k nebi  jako symbol prosících dlaní. Obdivujeme  také mozky, 
dovednost a ruce jejich tv�rc�, kte�í je dokázali postavit s tehdejšími omezenými 
technickými možnostmi.  

P�es tyto nádherné stavby z�stala v�tšina st�edov�kých m�st daleko za svými 
�ímskými p�edch�dci. Jen málo z nich bylo stav�no podle p�edem stanoveného plánu  
s rovnými ulicemi a jejich pravoúhlým k�ížením. Sev�ena hradbami, m�la v�tšina 
m�st sice své chrámy, paláce a honosné domy, ale jejich podstatnou �ást tvo�ily 
úzké k�ivolaké ulice, do kterých se vyhazovaly a vylévaly odpady a tak se stávaly 
semeništ�m nemocí a tehdy tak �astých smrtonosných epidemií.  

V oblasti filosofie a v�domostí o p�írodních v�dách se st�edov�ká Evropa  dostala na 
úrove�, kterou znal antický sv�t p�ed více než 1000 let,  dopln�nou o nov�jší arabské 
poznatky. Ve v�d� tedy mnoho nového  nep�inesla. Vytvo�ily se v ní ale velmi dobré   
podmínky pro další rozvoj vzd�lanosti. A ten se rychle dostavil a p�inesl výsledky. 
V následujícím století a zvlášt�  v  období renesance je už Evropa jednozna�n� 
hlavním nositelem pokroku a nových v�deckých objev� .  
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