TEZE pro Debatní dny
Měli bychom znovu zavést studium latiny a řečtiny.
Oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace- cizí jazyky
Popis:
Studium latiny a řečtiny bylo povinnou součástí středoškolského curricula za rakousko-uherské
monarchie a za první republiky. Tou dobou byl ale kladen daleko menší důraz na vzdělání v
přírodních vědách. V současné době je latina a řečtina vyučována na klasických gymnáziích. Latina
je základem většiny románských jazyků a pramenem mnoha slov ve většině evropských jazyků, a
latinsko-řecká (tj. antickou) civilizace je základem evropské společnosti.
Zdroje pro další studium:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/latina-by-se-mohla-stat-nepovinnou-soucastistatnich-maturit--1003241
PRO
Praktické využití latiny a řečtiny
Znalost latiny a řečtiny umožňuje studentům
seznámit se s klasickými spisy filosofů, učenců,
básníků, matematiků či lékařů a přírodovědců
bez zkreslujícího překladu. Rozšiřuje jejich
znalosti i zájem o antickou a raně středověkou
literaturu. Krom toho je latina dodnes užívána v
medicíně a právní vědě a její znalost umožní i
těm studentům, kteří se dále těmito obory
nechtějí zabývat, lépe jim porozumět, když se s
nimi setkají v běžném životě, a pro ty, kteří se
právem či lékařskou vědou dále zabývat chtějí,
bude značnou výhodou.

Zlepšení jazykových dovedností
Latina i řečtina jsou základem mnoha
odborných výrazů a „cizích slov“ v češtině, a
proto je pro studenty se znalostí těchto dvou
jazyků jednodušší vyjadřovat se na vyšší úrovni
a rozumět většímu množství cizích slov. Zlepšují

PROTI
Význam výuky latiny a řečtiny je v moderní
době sporný. Přírodním vědám nebyl v době,
kdy byla vyučována latina a řečtina, připisován
takový význam a žáci se jim učili až na vysokých
školách. Naopak v dnešní době je gymnázium
zaměřeno více všeobecně, a i když by znalost
latiny a řečtiny mohla být užitečná pro studenta
práva, lze s úspěchem pochybovat o užitečnosti
klasického vzdělání pro budoucího chemika či
fyzika, který spíše využije znalosti matematiky,
případně živých cizích jazyků (angličtiny), a
kterého studium mrtvých jazyků bude zdržovat
od hlavního směru jeho studia.

Středoškolské vzdělání je již dnes dost obtížné.
Úspěšný absolvent dnešního gymnázia ovládá
svůj mateřský jazyk, jeho literaturu a historii,
několik dalších cizích jazyků (dle zaměření),
matematiku, biologii, fyziku, chemii, zeměpis a
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se tím jejich vyjadřovací schopnosti a ve svém
projevu působí erudovaněji.

Znalost mrtvých jazyků je výhodou při studiu
živých jazyků
Latina s řečtinou jsou základem většiny
evropských jazyků, a znalost latinské a řecké
gramatiky umožní studentům jednodušeji
pochopit gramatiku dalších jazyků. Znalost
latiny je nepopiratelnou výhodou zejména při
studiu románských jazyků, které vznikly z tzv.
vulgární latiny.

dějepis. Střední škola je velmi náročná a
požaduje od svých studentů všestrannost a
hodně času. Pokud by se do RVP gymnázií
přidalo ještě studium latiny a řečtiny, běžný
učební den by se musel prodloužit o několik
hodin, nebo by musela být zkrácena hodinová
dotace některých předmětů, a studenti by
museli věnovat ještě více času domácímu
samostudiu.

Výuka více živých jazyků je snazší než výuka
mrtvých jazyků. Latina i řečtina mají velice
komplikovanou gramatiku oproti živým jazykům.
Jedinou možnou aktivitou při jejich výuce je
překlad či četba starých knih. Oproti tomu, pro
výuku živých jazyků jsou neustále vynalézány
nové a nové metodiky, usnadňující výuku a
motivující žáky. Žáci jsou navíc u živých jazyků
daleko více motivování jejich praktickou
využitelností-možností porozumět písňovým
textům, filmům, seriálům etc.
Středoškolské vzdělání je již dnes dost obtížné
Úspěšný absolvent dnešního gymnázia ovládá
svůj mateřský jazyk, jeho literaturu a historii,
několik dalších cizích jazyků (dle zaměření),
matematiku, biologii, fyziku, chemii, zeměpis a
dějepis. Střední škola je velmi náročná a
požaduje od svých studentů všestrannost a
hodně času. Pokud by se do RVP gymnázií
přidalo ještě studium latiny a řečtiny, běžný
učební den by se musel prodloužit o několik
hodin, nebo by musela být zkrácena hodinová
dotace některých předmětů, a studenti by
museli věnovat ještě více času domácímu
samostudiu.
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