Jak bude vypadat Filosofická fakulta za sto let? Kdo bude učit moje pravnoučata? 100 let je dlouhá
doba a za tu se může změnit mnoha (stačí se podívat do roku 1917, což je sto let zpátky – tehdy ani
neexistoval samostatný československý stát). A tak si říkám, bude v roce 2117 nějaká filosofická
fakulta a Masarykova univerzita? Upřímně doufám, že ano.
Vzhledem k tomu, že se aktuálně rekonstruují některé budovy Filosofické fakulty, věřím tomu, že by
z venku mohla vypadat tak, jako teď. Uvnitř to bude ovšem jiné. Určitě se budou třídy neustále
modernizovat, technologie jde dopředu, a kdo ví, co vše budeme mít za vymoženosti. A tak mě
napadá, bude se ještě pořád chodit fyzicky do školy, nebo se budou přednášky vysílat jen po
internetu? To si opravdu nedokážu tipnout.
A kdo bude učit má pravnoučata? Nejprve jsem chtěla napsat, že třeba jeden z mých spolužáků se
stane věhlasným profesorem a bude je učit, ale pak jsem si uvědomila, že za sto, pokud nebude
vynalezen lék na prodloužení života, už tu ani já, ani mí spolužáci nebudeme. Teď mě napadá, jestli
třeba za 200 let nebudou učit nějací roboti. Ale myslím si, že zůstane zachováno, že nadále budou
učit lidé, odborníci ve svém oboru.
Jazyky, historie i filosofie jsou pro mě důležité a doufám v to, že lidé v budoucnu ocení jejich hodnotu
ještě více než teď. A tak doufám, že Filosofická fakulta bude mít stále dostatek studentů. I když jich
nejspíš bude míň než teď, vzhledem k tomu, že se rodí čím dál méně dětí.
Také si myslím, že bude u nás čím dál více zahraničních studentů (například přes Erasmus apod.) a
naši studenti také budou cestovat do světa. Myslím si, že i učitelé z jiných zemí tu budou přednášet.
Nebo budou propojené programy škol. Studenti budou moct přes internet navštěvovat například
přednášky z Cambridge, které se jim pak započítají jako by je navštěvovali na naší fakultě.
Trochu mě mrzí, že už se nedožiju toho, jak to bude vypadat ve skutečnosti

