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Předložená disertační práce vznikla v návaznosti na řešení grantového projektu 

s podporou GA UK a představuje upravenou a doplněnou podobu monografie 

„Kozmologická filozofia výchovy Eugena Finka“ vydanou na PedF UK v r. 2018. 

Práce je členěna do kapitol, které explicitně odrážejí záměry autorky 

konfrontovat vlastní myšlenkové úsilí s myšlenkovým bohatstvím významných 

osobností dějin filosofie a jejich interpretacemi. Soustřeďuje se na tato témata:  

co je to - kosmologická filosofie výchovy, kosmos a výchova jako základ lidské 

koexistence a dějinnosti, přehodnocování metafyzických rámců, člověk 

pochopený jako ens cosmologicum, etika koření ve fyzice, technika a rozvrat 

ontologického předsudku, Zarathustrovy Nové desky – Nietzsche jako 

vychovatel. 

Eva Dědečková přistoupila k problematice velmi zodpovědně, poctivě, využívá 

nejen zveřejněné texty E. Finka (přeložené i nepřeložené do češtiny, popř. 

slovenštiny), ale i jeho poznámkové sešity, popř. deníky z pozůstalosti. Dobře 

zvládnutá translatologická dimenze disertace, díky níž autorka zpřístupňuje 

Finkovy postřehy a názory, by mohla být ještě obohacena (alespoň v příloze) 

ukázkami zrcadlových překladů, jimiž by doložila nejen svou kompetenci, ale i 

umožnila německy čtoucím zájemcům o danou problematiku proniknout 

hlouběji k Finkovým sdělením. 

Doktorandka je rovněž velmi dobře zorientovaná v dějinách filosofie, je schopna 

v návaznosti na velké postavy dějin filosofie a na recepci mnohdy zejména 

oslavovaných výstupů v naší duchovní realitě reagovat důrazně kriticky a 

precizně formulovat vlastní argumentované postoje. Své zaujetí vyjadřuje jako 

výzvu k poctivosti a ochotě vymezit se proti zjednodušujícím konceptům 

pedagogiky. 

Překonání tradičních rámců v návaznosti na Finkovu interpretaci Nietzscheho 

pojetí individuality spatřuje rovněž v překonávání vlastní pohodlnosti a 



zbabělosti. Za podstatné lze považovat hned úvodní sdělení: „ Kozmologická 

filozofia výchovy nemá byť akýmsi projektom „antropológie“, ale filozofickým 

sprístupňovaním povodnej ontologickej roviny našej ĺudskosti, ktorou je Svet, 

kozmos“ (s. 9). Tento motiv prolíná všemi částmi disertace a promítá se i do 

připomínaného Finkova konstatování, že společenství je dar světa, do něj se 

zároveň rodíme a vyvstáváme, domácky a cize. Každé občanství polis koření ve 

„světoobčanství“ lidského Dasein (viz Existenz und Coexistenz, 1987, s. 106) a 

vyúsťuje v závěru, že „Fink myslí takéto spoločenstvo vždy zo svojej 

kozmologickej filozofie, tj. jako v istom zmysle paradoxné spoločenstvo 

jednotlivcov, ktorí sú si vedomí svojej kozmicekj osamelosti, ale dokážu tento 

existenciálny fakt žiť činne, radostne, bez resentimentu“.(s. 181 disertace, 

zvýrazněno I.S.) 

Myšlenky rozvoje Frage-gemeinschaft a Beratungsgemeinschaft představují 

východisko přehodnocení konkrétních pedagogických kategorií. V  rozpravě by 

bylo vhodné, aby se doktorandka pokusila podrobněji vyjádřit své představy o 

potřebných cestách pedagogiky v návaznosti na kosmologickou filosofii výchovy. 

Přínos disertace spatřuji v důrazu kladeném na odmítání samozřejmosti 

zjednodušování,  pouhého kategorizování a ve výzvě k důstojnému životu. „… A 

pokiaľ má byť základom oslobodzujúcej výchovy vztah k Svetu, ku kozmu, je 

zrejmé, že do tohto východiska sa budú navracať i praktické činy…“ (s. 191).  

Jaké další činy, kromě již uvedených, má autorka na mysli?  

Proč se autorka domnívá, že tento koncept filosofie výchovy může mít vážné 

nepřátele? 

 

Závěr: Disertační práce splňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací 

kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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