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Zde vidíme, jak se citují použité informační zdroje v novinách. Upřímně
řečeno, jak z takového údaje poznáme, co je dílem Ladislava Kryzánka? Za co
vlastně dostal v novinách zaplaceno? Za překlad? Proč je vůbec pod článkem
uvedeno jeho jméno? Nepochybně proto, že jako autor dostane zaplaceno víc než
jako překladatel. Navíc se jméno autora zpravidla tiskne většími písmeny než
jméno pouhého překladatele nebo kompilátora. V čem ale spočívá jeho tvůrčí
přínos jako autora? V tom, že z velkého množství informací vybral právě tyto? A kde bereme jistotu, že prostě
jen nepřeložil článek jiného autora, britského nebo indického – jehož jméno ovšem neuvedl, ale jehož
oprávněný autorský honorář naproti tomu inkasoval?
Budiž, v novinách taková praxe, zdá se, plošně prochází. Nedivme se pak, že si na ni zvykají i středoškoláci
ve svých seminárních pracích. Stáhnout něco z nějakých webových stránek? A vydávat to za svůj výtvor? Proč
ne? Vždyť je to veřejně přístupný legální zdroj a masovým rozšířením a obecným uznáním legitimizovaný
způsob recyklace informací. A byl uveden i odkaz, hájí se studentík, který si myslí, že tím svému textu dal
definitivní punc odbornosti: www.seznam.cz nebo pokec, klipky, mujweb, či něco podobného, což jsou přece
všeobecně známé a všemi známými navštěvované adresy.
Jenomže na vysoké škole – v prostředí, které má připravit další generaci odborníků (nebo si na odbornost
alespoň akademicky rituálně hraje) – takový způsob žonglování s texty nemůže stačit. Leda snad v případě
ústního referátu v semináři, pokud jeho smyslem je navodit následnou, řekněme rádoby odbornou, diskusi nebo
rozpravu. Písemný referát či jiný studentský výtvor na vysoké škole není bulvární článek a vědecká metoda
práce s texty nespočívá v remixování cizích remixů a přežvykování něčeho, co druzí natrávili.
Potíž je v tom, že mnozí dnešní vysokoškolští studenti už nemají intelektuální zkušenost s ničím jiným než
s předělanými předělávkami a aušusem z výprodeje. Kdo jim dá poznat, co je pravá odbornost a co je v daném
oboru vskutku kvalitní?
V ideálním případě by se měli studenti naučit metody odborné práce od svých vysokoškolských učitelů
a postupně si osvojit náročná vědecká kriteria uplatňovaná v jejich speciálních disciplínách. Čtou ale studenti
vůbec to, co jejich učitelé napíší?

Horším případem by pak bylo, kdyby učitelé, jak se bohužel stává, po jisté době klesli na úroveň svých
studentů. Situace by se tak zacyklila. Ale vysvětlilo by se tím to, co dnes vidíme: obecný propad intelektuální
úrovně, krize autora, ztráta originality… a vítězství noblesy – ze sekáče.
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