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Orální modelář

Po jednom Zababovském setkání přišel kolega Pavel-HP s výrazem "ORÁLNÍ MODELÁŘ".
Tento výraz se mi tak zalíbil, že jsem se rozhodl o tento výraz podělit na veřejných webových
stránkách.
Kdo je to tedy Orální modelář? Jedním slovem, modelář co modelaří pouze / a hlavně hubou
/ nebo-li ústy.

Jak Orálního modeláře poznáme?

Na diskuzním fóru:

a) Ke všemu se velmi zasvěceně vyjadřuje, většinu věcí kritizuje a radí jak který problém
vyřešit, anebo jak by to udělal on. Bohužel nikde ale nenajdete žádné ukázky jeho práce.
b) Velice zasvěceně řeší na několika stránkách svoje představy a každý detail ke kterému se
zkušení modeláři dopracují po několika letech, ale ve skutečnosti zjistíte, že zatím neslepil ani
jeden domeček a že koleje zná jenom z katalogu.

V hospodě anebo při osobním setkání:

Vyjadřuje se podobně jako na diskuzním fóru - zasvěceně o všem hovoří, radí jak to udělat
resp. jak by to udělal on. Když se jej zeptáte, jestli by mohl popsat nebo ukázat nějaké svoje
výtvory, tak vysvětlí, že svoje projekty připravuje. Další varianta je ta, že zatím nikdo nevytvořil
nic, co by bylo hodno srovnání s jeho projektem (např. není k dispozici tak dokonalý lept který
by byl hoden aby jej postavil). Dále má spoustu výmluv, proč se do projektu nemohl pustit (není
pojezd, není čas, nejsou peníze atd.).

Na setkání modulářů:
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Přijde k vašemu výtvoru a
a) pochválí a začne vysvětlovat ...
b) rovnou zkritizuje a začne vysvětlovat ...
... jak je celý výtvor špatný, protože on by to udělal jinak a mnohem lépe. Když se jej zeptáte,
zdali byste mohli někde vidět jeho výtvor abyste se mohli poučit a nechat inspirovat do
budoucna, tak Vám odpoví, že žádný jeho výtvor vidět nemůžete, protože ...(viz. vysvětlení v
odstavci "V hospodě anebo při osobním setkání")

Závěrem chci říct, že já osobně mám rád kritiku svojí práce. Mám rád když mi někdo řekne,
tohle jsi zvoral a je to potřeba udělat tak a tak. Ale chci to slyšet od člověka, který již něco
vytvořil, něco má za sebou a tudíž má právo kritizovat. Takový člověk ale zase ví, co je i za
takovým zpackaným domečkem vlastní výroby práce a dokáže to ocenit a pozná co se podařilo
a co ne.

Toto je osobní názor provozovatele těchto webových stránek. Můžete s ním souhlasit, můžete s
ním nesouhlasit, můžete o něm diskutovat v návštěvní knize. To je asi tak všechno co s tím
můžete dělat. (řečeno slovy největšího čecha Járy Cimrmana)

2/2

