Učitelství, jež se vyvinulo v dobrodružný podnik

Legendy jsou nejen mezi zpěváky a sportovci, ale i mezi učiteli. Jednou z nich je češtinám Miloš Hoznauer.

Středoškolský pedagog Miloš Hoznauer svou knížkou Cesta do hlubin kantorovy duše názorně předvádí, že umění učit se nemusí vylučovat s uměním psát. To dokládají i dva stručné doprovodné komentáře ke knize. Jan Kysela, někdejší student pražského gymnázia Na Vítězné pláni, popisuje, jak vypadaly Hoznauerovy hodiny literatury: přicházel často pozdě, téměř nikdy nezkoušel, pravopisné chyby mu moc nevadily, ale požadoval přesné vyjadřování a samostaný názor a studenti si mohli být jisti, že je vždy dokáže zaujmout a vtáhnout do hodiny. 

Druhou poznámku napsal Ludvík Vaculík; toho Hoznauer zaujal už v 60. letech svými články o škole. Nazývá ho „šamanem slov“, jemuž se učitelství vyvinulo v dobrodružný podnik. Ostatně Miloš Hoznauer se nebál ani v době normalizace číst se studenty zapovězené autory včetně Vaculíkových textů. Kdo zažil školství v té době, ví, jaké riziko to pro učitele znamenalo.

Cesta do hlubin kantorovy duše je z velké části vzpomínková. Hoznauer píše o tom, že se kantorem stal vlastně z recese. Na gymnáziu patřil ke špatným studentům a na maturitním večírku oznámil třídnímu, že se stane jeho kolegou. Protože měl odpovídající dělnický původ, dostal se na fakultu, vystudoval ji, ale když se hlásil na pedagogickou praxi na nymburské gymnázium, zjisil, že ředitele mezitím vyhodili a mnoho učitelů, též třídního, přeložili. Psal se totiž rok 1952.

To bylo první setkání se socialistickým školstvím. Počáteční naivitu vystřídala skepse, Hoznauer si uvědomoval, že škola jako instituce ztratila důvěru, že nesmyslné předpisy zněmožňují tvořivé myšlení. Na konci 60. let se situace uvolnila. Publikoval, učil metodiku na FF UK, dokončil knihu Laterna pedakomika, pracoval v komisi prof. Vodičky pro novou koncepci literární výchovy...“Ale přispěchali Nezvalovi bohatýři z dávných kronik a já začal mít jiné starosti. Propustili mě z fakulty, zakázali publikovat, byl jsem přeložen na jiný pražský obvod. Tam (...) byla ustanovena tzv. stranická trojka, která měla jediný cíl: rozvázat se mnou pracovní poměr. Než k tomu došlo, trojka se během jednoho týdne rozpadla. První soudruh se utopil ve vaně, druhý nezvládl první infarkt a třetí byl zatčen pro hospodářské delikty. Tyto příhody vzbudily dojem, že mám někde vlivné známosti, a od té doby jsem měl pokoj. Začas ke mně začali docházet na hospitace studenti z Pedagogické a Filozofické fakulty. Když se Ludvík Vaculík dověděl, že ve třídě občas čteme zapovězené autory, poslal mi s věnováním jednu ze svých pronásledovaných knížek (vyšla v Kolíně nad Rýnem) jako „učební pomůcku“.

Hoznauerova knížka je milá a vtipná, její historky se vyrovnají příběhům Jaroslava Žáka. Je to ale také knížka moudrá a potřebná. Ukazuje, že nejen školní systém a propracovaná metodika, ale stejnou měrou i osobnost učitele rozhoduje o kvalitě výuky. Učitel musí být trochu herec, a pokud žáky nezaujme, nejsou mu platné sebelepší didaktické teorie a předpisy.
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