
Oponentní posudek diplomové práce Lukáše Kaliny: „Výchova jako cesta ke svobodě ve 

filosofii Jana Patočky“ 

 

Autor určuje cíl své práce takto: „Cílem této práce je pojetí výchovy jako cesty ke svobodě ve 

filosofii Jana Patočky. Co to znamená výchova a svoboda a jak spolu souvisí, a také jak se 

Patočka staví k výchově pojaté jako plán nebo sledující přísně utilitaristickou cestu. Další 

významnou oblastí je analýza hranic výchovy – mezi kým a až do jakých oblastí sahá 

problematika výchovy a čím vším se ve svém pojetí výchovy inspiruje Jan Patočka.“ (s. 10)  

Autor sleduje na začátku své práce nejprve základní motivy a některé problémové 

fenomenologie samotné (intencionalita, přirozený postoj, svět, subjektivita, tělesnost). Autor 

dobře vidí, že fenomenologie nevystupuje k nezakusitelným substrukcím a hypotézám, 

nezajímá ji žádná skrytá zákonitost za jevy, ale zajímá ji jevení, které nalézá ve zjevování 

jevů samotných, ne mimo ně. Když autor konstatuje, že „ukazování se nějakým způsobem 

patří k našemu vnímání skutečnosti“ (s. 11), bylo by patrně záhodno předvést, jaký způsobem 

patří. Autor dále zdůrazňuje rozdíl mezi Husserlovým sestupem k subjektu, zatímco Patočka 

odhaluje svět samotný jako souvislost struktur, které nelze na subjektivitu a její konstitutivní 

výkony redukovat (s. 14). V této souvislosti kolega dále pokračuje, když konstatuje, že 

„Patočkova filosofie neredukuje svět na „vědomí“ nebo „subjekt“, ale zkoumá právě jejich 

propojenost, vztah“ (s. 17). Zároveň autor sleduje vnitřní propojenost filosofie a výchovy 

v otřesové dimenzi, která se otevírá člověku jako svoboda (s. 17). Sleduje dále, jak 

kartesiánská filosofie podle Patočky uzavřela člověka v instrumentálním zvládání a ovládání 

světa a zmíněný aspekt svobody tak ztratila z dohledu. U Patočkova sestupu k přirozenému 

světu sleduje autor základní struktury, které Patočkovy analýzy odhalují, přičemž se jako 

klíčový ukáže pohyb existence, který nelze redukovat na existující předmět ve světě. Autor 

ukazuje, že podle Patočky výchova, která by oslyšela tento pohyb existence, by zároveň 

zbavila člověka oné nejvlastnější možnosti svobody a v tom budoucnosti v její 

nerozhodnutosti, v jejím napětí, které plánování může pouze zničit. K tomu, jak autor na 

základě Patočkových textů ukazuje, patří nicota, která je tím, co umožňuje, aby se vůbec něco 

jako jsoucí ukazovalo, která ale sama jsoucí není. Odtud autor rozvíjí dále motiv výchovy 

jako péče o duši s návaznými motivy chórismu, otevřené duše a svobody, která nestojí pod 

údržbářstvím instrumentální moci. 

Kolega postupuje konsekventně, drží se v hlavní linii docela věrně interpretace Patočkových 

textů. 

Otázky k obhajobě:  

Jakým způsob ‚ukazování se‘ patří k našemu vnímání skutečnosti? 

Jak můžeme vědět o onom „nic“, díky kterému se vůbec něco jako něco může ukazovat? 

 

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

Trutnov, 10. května 2018       David Rybák 


