
FHS – fakulta s příběhem
Oceněné práce v soutěži  

Slovo na úvod

Milí čtenáři.

Následující brožurka uvádí vybrané příspěvky ze soutěže FHS – fakulta s příběhem, která proběhla
na konci roku 2014. Široká věková škála účastníků dokazuje, že FHS má příznivce ve všech
generacích – od malých dětí, přes studenty až po lidi značně dospělé. Moc nás to těší, protože jak
název napovídá, jsme fakulta pro lidi.

Na začátku najdete dva příběhy, které byly oceněny, v dalším pak několik vybraných příspěvků
v abecedním pořadí podle autorů.

Blahopřejeme oceněným a děkujeme všem účastníkům, kteří se soutěže zúčastnili.

Pozn. Práce neprošly jazykovou korekturou



KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT 
JSI ČLOVĚKEM
Autorka: Jana Semotamová
Ocenění: diplom za 2. místo

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Tuto frázi jsme všichni slyšeli už mnohokrát.

Je to pravda? Nevím, ale něco na tom asi bude.

Jazyky se náš národ učí povinně už dlouho. Za války to byla němčina, za socialismu

ruština a za současného kapitalismu angličtina. Málem by to vypadalo, že jsme národ

lingvistů. Pokud by tam ale nebylo to slovíčko povinně. Na základní škole se učíme

povinně jazyky, protože je to v učebním plánu, a abychom se dostali na školu střední.

Na té zase proto, abychom odmaturovali a zvládli přijímačky na vysokou. Na vysoké škole

se učíme povinně angličtinu nebo němčinu, abychom získali zápočet či zkoušku.

A ve vyšších ročnících proto, abychom po absolvování dostali dobře placené místo. Ale ani

tady toto slůvko povinně nekončí. Chceš zvýšení platu, povýšení nebo vůbec možnost

zůstat na své pozici? Pak musíš chodit do kurzu a prokázat nějakou úroveň znalosti

jazyka.

Nemusíme mít kurz z psychologie, abychom věděli, že když něco děláme z povinnosti, tak

nám to moc nejde a ani nás to příliš nebaví. Je tedy na učiteli, aby správně motivoval své

studenty. Ze své dlouholeté zkušenosti učitelky angličtiny vím, že to není jednoduché.

Navíc studium jazyků není jako podnikání-uděláš obchod a máš hned výsledek.

Je to dlouhodobá tvrdá práce a výsledky se dostavují až po delší době. O to je pak

úžasnější, když své svěřence slyšíte, jak se domluví, a že se ve světě neztratí.

Jednou z motivací může být cestování, jenomže v nabídce máte nesčetný počet

cestovních kanceláří, které vás dopraví do jakékoliv destinace s kompletním servisem.

O nic se nemusíte starat, tak proč se učit jazyky? Ti, kteří jsou jazykově vybaveni však ví,

o čem mluvím, když v zahraničí můžou cestovat po vlastní ose, domluvit se s domorodci,

kteří vám poradí zajímavá místa, kam vás cestovka nikdy nevezme.

Učila jsem ve firmách, na střední škole a momentálně na vysoké škole na Fakultě
humanitních studií UTB ve Zlíně, a při diskusích proč se studenti učí cizí jazyk, odpovídá

většina shodně: kvůli známkám, rodičům, práci, získat sebejistotu, zlepšit poslech, dělat

méně chyb, dorozumět se. Pro někoho je učení jazykům noční můra, problém, bolest,

pro jiného investice, příležitost, ale i radost a koníček, ale pro většinu nezbytnost.

Letos jsem poprvé ve své profesní kariéře dostala možnost učit kurz seniorů 50+. Tato

věková kategorie není zrovna na trhu práce na nejvyšších příčkách obliby. Odpovídá tomu

i množství metodické literatury, jak vyučovat seniory. S domněnkou, tedy ještě lépe

s přesvědčením, že přece každý něco anglicky umí, jsem do hodiny vyrazila vybavená

optimismem, učebnicí a dokonalou přípravou, o čem všem budeme v první hodině
konverzovat-samozřejmě anglicky. Během prvních deseti minut mi bylo jasné, k čemu

mi je má několikahodinová příprava. Moji svěřenci byli většinou opravdoví začátečníci,

angličtinou naprosto nepoznamenáni. S tím jsem se u dospělých ještě nikdy nesetkala.

Když jsem překonala vnitřní paniku a opět se mi okysličil mozek, tak jsme hodinu úspěšně
dokončili.

V průběhu semestru jsem si tyto své svěřence zamilovala-mají totiž to, co nemají běžní

studenti. Přihlásili se do angličtiny ne proto, že musí, ale protože chtějí. Přes všechny

překážky, které jim přináší vyšší věk. Nebudou z nich překladatelé, tlumočníci, zřejmě
z nich nebudou majitelé zahraničních firem. Zdaleka ne všichni vyjedou do zahraničí.

Ale přála bych vám být mezi nimi, s jakým nadšením chodí do hodin, jak jsou připraveni, jak

se snaží správně vyslovovat. A jakou mají radost, když předvedou první rozhovor, vyhrají

soutěž nebo napíší dobře svůj první test. Jsou vděčni za každou zajímavost z reálií

anglicky mluvících zemí. Už teď je z nich bezva parta kamarádů, a přestože ještě moc

anglicky neumí, na vánoční hodině chtějí zpívat koledy anglicky. Není to totiž o povinnosti,

ale o radosti, kamarádství, socializaci.

Až budete přemýšlet, co koupit vašim rodičům nebo prarodičům za dárek k vánocům

nebo narozeninám, není lepší dát jim možnost chodit do nejrůznějších kurzů, než jim

věnovat další papuče či povlečení?

Studenti naší Fakulty humanitních studií UTB mají ohromné možnosti-nejrůznější formy

studia v zahraničí a absolvování jazykových certifikátů. Mladým patří budoucnost.

Ale těm mým seniorům patří obrovský obdiv…



AUSTRIAN ADVENTURE
Autor: Martin Tuček

Ocenění: diplom za 3. místo

My contribution regards my Erasmus experience which came to life thanks to my faculty.

Studying abroad was always one of my dreams, and when for petty reasons I threw away

a chance in high school, I was determined to not let another chance slip away. Since the

day I crossed the path of our university I was aware of the Erasmus program and seeing

exchange students dealing with their life in Zlín only strengthened my desire. The list

of possible destinations was vast and I zeroed in on German speaking countries,

and thankfully my dream came true – I was heading to the place most wanted –

Klagenfurt, Austria.

Klagenfurt lies in southern Austria surrounded by the Alps, only a stone's throw from

Italy and Slovenia, and above all it's a place that for nearly 10 months became my home.

The days before my arrival were full of doubts and uncertainty as my future was full

of obscurity and unpredictability, but I could not wait until I would set myself free

and live the life all the people that have been on Erasmus praise. Shortly afterward I was

to find out why.

Leaving home ain't easy and after the arrival my life reversed completely. First time

in my life I was for a long time away from everything I knew, and as well first time

staying in dormitory, but throughout my Erasmus stay I never felt homesick. Students

often have the feeling on Erasmus you become one big family, and this I can only confirm.

On Erasmus I met a great variety of people, who came with a little of prejudices

and were open to new things. Little did it matter where they come from or what god they

worship, for soon I was on friendly terms with everybody and made a few friendships

that still last. I particularly grew fond of Spaniards, who I find friendly and easygoing,

but also often particularly hard to fathom. I've spent with them a lot of time and as well

visited two friends in Zaragoza, but it's still surprising how much they differ from any

other European nation.

At the University of Klagenfurt I was exposed to a different style of education. Classes

required higher home preparation, but on the other hand the final tests were quite easy

or called for something completely different. In one class I had to conduct a mystery

shopping, which basically meant I had to go to a few stores, pretend I was to buy

something and provide feedback about my experiences. Another unusual task was in the

class of pronunciation where I was supposed to record myself reading a text to prove

I attained elements of a British accent. At the university was also a 24/7 library where

we would often go study even around midnight and stay there till late hours. Needless

to say some of us fell asleep and somewhat unwillingly spent the night there.

I had fun all through my Erasmus stay, but the so-to-speak icing on the cake came

the very last days when most of Erasmus students had already left. I and my friend

decided to hitchhike somewhere. I'd never hitchhiked before, but I was keen on trying.

The initial idea quite was mild – visiting the lake Bled in Slovenia, which lies mere 60 km

away from Klagenfurt, sleep there in a tent, and second day hitchhike back. However,

being already at the lake, we fell for the idea hitchhike on to the seaside and, despite

the fact of an impending thunderstorm, we hit the road once again. It was 150 km to the

sea and as it happens every now and then we got lucky and a German driver brought us all



the way to the sea. Night was coming and the storm was on the brink, but we quickly

plunged into the sea and stayed in until the sound of lightnings got too close. Then

we put up our tent at the shore, and soon the storm hit. We hoped the tent would hold

out, but we were too tired to not fall asleep and next thing I recall is waking up to

a sunny day and cloudless sky. It was the last day of our trip and after sunbathing

and swimming in the sea came the time to set off back home. We reached Klagenfurt

shortly before midnight, feeling surreal. In those 3 days we covered over 400 km

thanks to 14 cars that stopped to move us on.

To conclude, I'm glad I took my chance and went for Erasmus. So far it's the best

experience I've attained during my studies. Students who have doubts or hesitate

to apply should realize that all the memorable places, unforgettable moments

and unbelievable people that lie along the way of Erasmus easily overshadow any

reason for not going, hardly ever one gets such an opportunity for the little effort

needed to put forward. I'm indebted to the faculty of humanities for providing me one

of the most exciting and invaluable experiences of my life, and surely I am not the only

one feeling this way.

ESEJ O TOM, ČEHO SE BÁT VÍCE 
Autor: Jaroslav Balvín
Ocenění: čestné uznání

Možná může znít, asi, název zamyšlení a eseje poněkud bizarně. Ale bizarní situace

se skutečně stávají. A mohou být vyjádřeny slovy, větami, které snad čtenáři mnoho

napoví o kráse i tragedii vzdělávání, setkávání, multikulturních propojeních, sociálních

vztazích, o sociální pedagogice, andragogice a přesahu kultur Ale i o vzájemné nenávisti,

vzájemné likvidaci, vzájemném zabíjení. Bohužel. Ale takový je náš současný svět.

Jako pedagog, filozof a učitel češtiny jsem učil v mladších letech zahraniční studenty

ve Studijním středisku jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Zahrádkách

u České Lípy. A také ty, kteří přicházeli z Afghanistanu. Proto i jako učitel filozofie

pro sociální pedagogy a andragogy zde ve Zlíně na Fakultě humanitních studií mám

zvláštní, a možná trochu nostalgický cit, k lidem a událostem, které zasahují do chodu
světa i jinak, než bychom si přáli. Do těch zemí, kde se tak děje, vyjíždějí naši vojáci jako

členové misí a nasazují svoje já za uklidnění bolavých výkřiků bolavého a rozjitřeného

světa, regionů, národů a obyčejných i neobyčejných lidí.

Asi i proto jsem velmi zpozorněl, když jsem na chodbě, kam jsem vyšel v době státnic

v červnu roku 2014 ze sociální pedagogiky si trochu odpočinout, spatřil v krásné vojenské

uniformě našeho externího studenta, který si z Afghanistanu, kde byl na vojenské misi,

jen tak odletěl udělat státní zkoušku, aby se stal bakalářem na Fakultě humanitních studií

UTB ve Zlíně.

Ten student, dospělý a krásný člověk, se poněkud klepal a zdál se trochu rozechvělý.

Přesto se mi s ním podařilo navázat kontakt a začala debata. Přijel totiž právě před

nějakou chvílí z prostředí, ve kterém byly odsouzeny k zániku hodnoty dřívější a ještě
nezačaly platit ty hodnoty novější, kde se kácely sochy, které měly tvář, a kde

se bojovalo zběsile proti přesile příchozích armád, aby se uchovaly hodnoty, které má mít

pod kontrolou prý jedině islám.

Pamatuji se na ně, na studenty z Afghanistanu, které jsem kdysi v letech 1973-1983 učil.

Moderní lidé, muži i ženy, kteří se chtěli učit, kteří se připravovali na respektování

různorodosti kultur. Kteří přišli do Evropy, aby získali schopnost připravovat
i cizí je g



ADAPTAČNÍ KURZ 
2014

Autor: Oldřich Bělka
Ocenění: čestné uznání

Tohoto kurzu jsem se velmi obával, jelikož nemám rád nucené seznamování a aktivity
s tím spojené. Moje obavy však byly zbytečné, protože jak jsem zjistil, tak kolektiv

našeho ročníku jsou naprosto skvělí lidé. U některých mám dokonce pocit, že je znám

už celou věčnost.

Nejsilnějším momentem z celého kurzu, kromě pěší cesty z vizovického nádraží

na Reviku zpět, po které jsem pak měl nohy nateklé a bolavé jako paní 3 dny před

porodem, pro mě byl okamžik, kdy jsem byl vybrán reprezentovat svůj tým při večerní

show, abych improvizovaně mluvil na téma „Sociální pedagogika“. Zúročil jsem zde své

letité zkušenosti, coby amatérského herce, od různých profesionálních lektorů
z divadelního i filmového prostředí a spolužáci mě za to odměnili dlouhým a hlasitým

potleskem, což bylo jako balzám pro mou duši.

Jelikož jsem prostornější a také těžší než mnoho mých kolegů a kolegyň, tak jsem byl

velmi zvědav, jak vyřešíme úkol s pavučinou. Když už měla všechna děvčata úkol

splněný, tak jsme si chvíli lámali hlavu nad tím, jak bych prošel já, načež mých

90 kilogramů děvčata chytla do náručí, jako bych byl jen polštář a doslova mě
prohodili na druhou stranu. V momentě kdy mě popadli jsem však dostal záchvat

smíchu, který rozesmál i všechny okolo a malinko mě vyvedl z míry. Ale vznikla z toho

krásná momentka, která dokonce zdobí i nástěnku v Ústavu pedagogických věd a ve vší

skromnosti můžu říct, že by se mohla stát i oficiální fotkou našeho oboru na různých

reklamách či internetových stránkách.

Z osobních vlastností se mi určitě nejvíce hodilo to, že jsem extrovertní a spontánní.

Už při cestě z nádraží o mě všichni věděli, znali moje záliby a vlastně i číslo obuvi.

Někteří lidé jsou přesvědčení, že to není dobře, když se někdo projevuje. Já na to mám

přesně opačný názor. Pokud se někdo straní ostatních, tak to v takovém kolektivu není

pro něj dobře, alespoň podle mě. Myslím si, že pokud spolu máme 3 roky nějak

existovat, tak je dobré, abychom toho o sobě věděli více. Neříkám, že na sebe musíme

i své spoluobčany k překonávání zastaralých a zkostnatělých vztahů v afghánské

společnosti. Proto mne zaujal i jako učitele student, který působí na misi

v Afghanistanu, a byl i na několika misích v jiných místech Evropy a světa. A který

v červnu roku 2014 stojí přede dveřmi třídy, kde sedí státnicová komise ÚPV FHS UTB

a čeká na něj, aby zjistila, co se naučil, co prostudoval, co analyzoval z oblasti sociální

pedagogiky…

A ten student najednou po chvíli přemýšlení pronesl: „Víte, já se státní zkoušky bojím víc,
než Talibanu.“

Bizarnost tohoto výroku je pouze zdánlivá. Jsou to dvě roviny. On je ve své profesi

doma. My jako učitelé jsme zase doma zde, na naší Fakultě humanitních studií.

My bychom se v obrácené roli jistě více báli Talibanu, než zkoušky…



prásknout i telefonní číslo babičky, ale přece jen se z nás na čas stane taková větší

rodina, tudíž je dobré mít o ostatních přehled.

Co by mě ale ani ve snu nenapadlo, tak je fakt, že budu schopen pochodovat z nádraží

na ubytovnu, celý den být aktivní ve všech aktivitách a neumřít. Opravdu jsem byl sám

překvapen tím, kolik jsem toho zvládnul. Nejsem zrovna sportovec, popravdě jsem snad

jeden z nejlínějších lidí na světě. Předpokládal jsem, že někde uběhnu 20 metrů
a padnu, ale opak je pravdou. Přišli jsme z vlaku, vyběhli jsme k lesu, běhali jsme

po lese, po hřišti, po louce, pak jsme zase šplhali po lanech, skákali po kouscích linolea

a já dokonce ani nepotřeboval svůj sprej na astma. Jestli to snad zapříčinil ten čerstvý

vzduch nebo parta nových přátel, ale bez problémů jsem zvládl i cestu zpět na vlak

a odjížděl jsem plný dojmů a zážitků a rád na tento kurz vzpomínám.

JUNIOR UNIVERZITA

Autor: Martin Huleja
Ocenění: čestné uznání

Jednou jsme s mámou přemýšleli, co budeme dělat o prázdninách. Máma viděla

v nějakých papírech, že na hradě Lukově je příměstský tábor. Jednou máma přišla

s práce a já jsem se díval na webové stránky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Našel jsem si junior univerzitu. Řekl jsem mámě že chci chodit na junior univerzitu.

Máma řekla že je to dobrý nápad, a zeptala se mě jestli nechci na hrad Lukov. Já jsem

nechtěl a bylo rozhodnuto. Vyplnil jsem přihlášku a poslal jsem ji mámě do práce

na mail UTB. Ta byla překvapená.

A teď jsme v rodině čtyři s UTB. Táta studoval technologii, máma ekonomii, děda 

univerzitu 3. věku a já junior univerzitu.



JAK JSEM POTKALA FAKULTU

Autorka: Ema Navrátilová
Ocenění: čestné uznání



SYTÝ HLADOVÉMU NEVĚŘÍ ANEB 
I JEDINEC MÁ MOŽNOST

Autorka: Eliška Surmařová
Ocenění: čestné uznání

Žiji v zemi, která patří mezi vyspělé země světa, a žiji současně v éře největšího

rozmachu vědy, techniky, moderních technologií, medicíny a dalších vědních oborů.

V období, kdy se zdá, že nic není nemožné. Ve vyspělém světě, v němž se většina z nás

nemusí starat o to, zda máme co pít a jíst. Jsou ale všechny země zeměmi vyspělými

jako je například Norsko, Austrálie, Nový Zéland, Irsko, Švédsko, Japonsko, Kanada,

Singapur, USA … a třeba právě taky Česko?

Bohužel ne. Lidé v řadě rozvojových zemí zejména v Africe každodenně řeší problémy,

o nichž my v našem světě vyspělosti vůbec nepřemýšlíme. Jak přežít bez jídla, pitné

vody, lékařské pomoci, bez hygienických potřeb, edukace, prostě základních životních

potřeb. Často v zemích zmítaných občanskými nebo kmenovými válkami, které všechnu

tuto bídu ještě prohlubují.

Jak může vyspělý svět dovolit, aby to takhle bylo? Můžeme s tím vůbec něco dělat?

Máme prostředky na to, abychom dokázali pomoci takovým zemím, jako je například Keňa,

Ghana, Malawi, Zimbabwe, Uganda, Nigérie, Tanzanie, Jemen, Nepál, Haiti, Kambodža,

Angola, Afghanistan?

Já sama jsem přesvědčena, že pomoc existuje. Souhlasím s názorem představitelky

UNICEF paní Pavly Gomby (2003, s. 3), která tvrdí, že lidstvo má všechny prostředky
i znalosti potřebné k tomu, abychom zajistili, že každý nový člen lidské rodiny bude
přicházet do světa, který chrání a respektuje nenahraditelnou hodnotu života.
Nebo s výroky OSN, které v roce 2000 uznalo, že svět má prostředky, technologie i know-
how na odstranění chudoby a hladu, že lze omezit šíření infekčních nemocí, dětskou
a mateřskou úmrtnost, zpřístupnit základní vzdělání všem dětem, ochránit zdravé životní
prostředí a férové podmínky mezinárodního obchodu. (Česko proti chudobě, 2006, s. 2)

Podle Deklarace tisíciletí z roku 2000 se vyspělý svět na jedné straně snaží

o pomoc zemím třetího světa, na druhé straně ovšem jsou právě ony stále zdrojem

laciných



laciných surovin a levné pracovní síly (mnohdy dětské), z nichž náš svět těží.

Na smysluplnost pomoci těmto zemím existuje mnoho názorů. Jeden z nich například

tvrdí, že celosvětový hlad a chudoba jsou sice hanbou lidstva, ale že není možné

je odstranit, i když se bude pomoc stále zvyšovat. Jiným z názorů je přesvědčení,

že pomoc se k potřebným stejně nedostane, a pokud ano, přiživí se na ní zkorumpovaná

byrokracie. Nejhorší z názorů je ten, že pomáhat nemá vůbec žádný smysl. Osobně
se ztotožňuji s názorem paní Gomba, která tvrdí, že lidé, kteří říkají, že pomáhat nemá

smysl se hluboce mýlí. Možná by bylo dobré zeptat se na názor ohledně smyslu pomoci

lidem, kteří například během záplav či jiných přírodních katastrof přišli o střechu nad

hlavou, rodičům nemocného dítěte, lidem bez domova, jídla, vody či základních

hygienických potřeb. (Gomba, 2003, s. 80-82) Je mnohdy prostě lepší tyto smutné

příběhy odsunout stranou, postavit před nimi plot, aby nám „nenarušovaly“ naše

spokojené životy.

Tento rok jsem navštívila Keňu, jednu z rozvojových afrických zemí. Rozhodla jsem

se sem jet jako dobrovolnice, která by mohla přispět alespoň trochu k určitému

vývoji/rozvoji, ve který ve všech chudých zemí věřím. Vybrala jsem si pozici učitelky

v chudinské čtvrti neboli slumu, neboť si myslím, že právě děti tvoří budoucnost

a samotnou naději pro ni. A základ rozvoje vidím právě v edukaci dětí, které můžou

tuto budoucnost změnit, přičemž myslím nejen budoucnost jejich, ale také samotného

státu.

Pamatuji si, když jsem šla poprvé do školy Kayaba school, ve které jsem měla učit.

Nachází se v srdci Mukuru slumu, který patří k nejhorším v celé Keni, a v němž žije okolo

800 000 chudých lidí. Tito keňští obyvatelé zde žijí, jak jsem se sama přesvědčila,

naprosto z ničeho. Nemají jídlo, pitnou vodu, elektřinu, nemluvě o hygienické situaci,

ke které patří pro nás samozřejmé věci jako mýdlo, toaletní papír, kartáček na zuby

apod. Tohle jsem tam prostě najít nedokázala. A jelikož nejsou ve slumu odpadkové koše

ani záchody, dokážeme si představit, jak může prostředí takové slumské čtvrti

asi vypadat a zapáchat.

V Mukuru je také vysoká kriminalita. Zpočátku jsem to nechápala, pochopení přišlo

ale s časem a zkušenostmi. Lidé ze slumu si těžce hledají práci a pokud mají uživit své
nebo

rodiny, peníze prostě potřebují. Proto se z bezmoci a strachu přikloní k cestě krádeží.

Zpočátku jsem takové jednání z mého evropského pohledu odsoudila, později jsem

si uvědomila, že kdybych se ocitla v situaci, kdy bych bydlela s manželem a třemi dětmi

v malé plechové místnosti, do níž zatéká, nemám jídlo ani pití pro ně ani pro sebe, všude

kolem mě jsou odpadky a zadečky svých dětí utírám holou rukou, s vidinou beznaděje

bych šla stejnou cestou.

V samotné Kayaba school, kde jsem učila, mě mnohem víc než naprostý nedostatek

učebnic, školních pomůcek či hygienických potřeb, zaskočilo poznání, že se učitelé stále

ještě uchylují k tělesným trestům. Ze své pozice studentky sociální pedagogiky jsem

se snažila tento problém s učiteli řešit formou seminářů a diskuzí.

Osobně si myslím, že současný svět podporuje individualistickou, egoistickou

a materiálně založenou životní orientaci člověka, což je jedním z faktorů, jenž

stimuluje lhostejné chování a vyvolává u nás také antisociální cítění a nezájem

o problémy druhých. Jsem přesvědčena, že náš svět má prostředky, které

může chudým zemím předat. Proč se tak neděje, pro mě zůstává stále otázkou.

Víru v budoucnost mi dává také dobrovolnická činnost. Díky dobrovolníkům, kteří do zemí

budou jezdit, budou dětem ukazovat nové možnosti a učit je jinému myšlení,

odpovědnosti, nezávislosti, schopnosti nesmířit se se svou situací.

Ze své vlastní zkušenosti chci říct, že je pro mě velmi důležité uvědomění si, že i jeden

člověk, jeden jedinec může pomoci k rozvoji a určitému vývoji v chudé zemi. Na druhou

stranu zase uvědomění si, že nemůže změnit vše, je podstatnou myšlenkou takové

výpravy. Neboť i já sama jsem potkala dobrovolníky z různých koutů světa, kteří
se prezentovali jako „bohové“ - „spasitelé“ chudého světa. Už jen pro dobro samotného

dobrovolníka a v zájmu jeho duševního zdraví je nutné vědět a rozumět

tomu, že nemůže změnit celkovou momentální situaci, ale může přispět k jejímu rozvoji.

Je důležité otevřít oči, nesmířit se jen s informacemi, které nám podsouvá konzumní

společnost, umět kriticky uvažovat, být otevřený a uvědomit si, že i když se můžeme

lišit barvou kůže nebo třeba náboženským vyznáním, stále jsme stejné lidské bytosti

a to nejvíc, co jsme mohli od života dostat, je právě lidský život, který má stejnou

hodnotu
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hodnotu v jakémkoli státě na světě a při jakémkoli náboženském vyznání nebo barvě
kůže. Konečné rozhodnutí a postavení se k této situaci ale už je samozřejmě na každém

z nás a odpovědnost za naše rozhodnutí bereme také každý z nás jen a jen na sebe.
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