
 

 

 

Posudek vedoucí doc. PhDr. Naděžda Pelcové, CSc. na diplomovou práce Bc. Lukáše 

Kaliny: Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky 

 

Předložená práce je věnována dílu Jana Patočky a to především tématu výchovy jako cesty ke 

svobodě člověka. Práce má promyšlenou strukturu, v první části se autor zabývá specifickými 

fenomenologickými východisky Patočkova myšlení (svoboda v podmínkách dvojího světa, 

přirozený svět, intencionalita a fenomenologická redukce, svoboda ve vztahu k celku světa a 

problém tělesnosti), v druhé části potom jeho vlastním pojetím výchovy v souvislosti 

s životními pohyby a otřesem, v němž vyvstává nezbytnost životního obratu a naplnění 

možností, jež výchova jako pohyb ke svobodě skýtá. Třetí část je věnována kapitolám z dějin 

filosofie výchovy – právě těch myslitelů, kteří motiv péče o duši a životního obratu ve svém 

myšlení založili a setrvale rozvíjeli (Platón a Komenský). Tímto rozkročením se autor zavázal 

ke studiu velké části Patočkova díla, od spisů fenomenologických a Přirozeného světa jako 

filosofický problém, až k textům dějinně filosofickým (Aristoteles, jeho předchůdci a 

dědicové, Platón, Sókratés), a ke spisům komeniologickým, jimiž Patočka uvedl Komenského 

mezi velké myslitele 17. století, a kterými vytvořil jakoby nový interpretační klíč ke 

Komenskému pojetí tzv. „otevřené duše“.  

Musím říci, že spolupráce  autora DP s vedoucí byla příkladná, student akceptoval návrhy na 

další doporučené tituly, zapracoval do textu některé důležité motivy, ale vždy si uchovával 

vlastní názorovou svébytnost a originalitu interpretace. 

Za nejdůležitější přínos práce považuji to, že zdůrazňuje, jakou úlohu sehrála a sehrává 

Patočkova filosofie pro vždy znovu vytvářený éthos učitelské a vychovatelské práce, což je 

zvlášť důležité na půdě pedagogické fakulty. Se vší vážností promýšlí v práci složité vztahy 

mezi vědou a věděním, odpovědností a svobodou, svobodou a vědou, metodou a živým 

výchovným vztahem, mezi obsahem učební látky jako tezaurem informací a otevřeností vůči 

lidem, světu. Promýšlí zde po vzoru Patočkově, s přihlédnutím k novým okolnostem současné 

školy, obsah a smysl vzdělávání a výchovy právě jako cestu ke svobodě v podobě nového 

nebo vždy znovu se obnovujícího nahlédnutí na vlastní lidské možnosti. Promýšlení možností 

a mezí a limitů výchovy je právě jedním z osvobozujících, ale i zavazujících pohybů 

v myšlení učitele a vychovatele, jejich specifikace v motivu intencionality a fenomenologické 

redukce je zde analyzována v nejrůznějších souvislostech. Snad jenom problematice tělesnosti 

a jeho souvisení s existenciálními pohyby mohl autor věnovat více pozornosti. 



Práce je napsána kultivovaným jazykem, s adekvátními odkazy na literaturu. Student prokázal 

nadání k filosofii a její důležitost pro pedagogickou práci.  

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.  

V mnoha ohledech je dokonce překračuje. V případě úspěšné obhajoby navrhuji práci uznat 

jako rigorózní. 

 

Náměty k rozpravě:  

1. Jakou roli hraje tělo a tělesnost v pohybech existence? 

2.  Co znamená tělo ve smyslu sóma, sarx a péxis? 

3. Jakou podobnost a jaký rozdíl vidí Patočka mezi platónským vězněm a poutníkem 

v labyrintu světa? 

V Praze dne 8. 5. 2018                                doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 


