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Oponentský posudok dizertačnej práce 

Mgr. Eva Dědečková  

Téma: Kozmologická výchova E. Finka 

 

Projekt Mgr. Evy Dědečkovej Kozmologická výchova E. Finka je zhmotnený v dizertačnej práci 

s týmto názvom (202 s.), ktorý vznikol pod odborným vedením doc. PhDr. Naděždy Pelcovej, 

CSc. na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej.  

V posudzovanej dizertačnej práci, ktorá je autorkou členená na Úvod, 7 kapitol, Záver 

a Literatúru, ide o predstavenie kozmologickej filozofie výchovy nemeckého filozofa E. Finka, 

na základe komentovaného autorského prekladu jeho nemeckých textov a poznámok z 

pozostalosti. Celkové rozvrhnutie a zameranie kapitol zodpovedá vnútornej logike zvolenej 

témy. Cieľom práce je predstaviť E. Finka ako originálneho mysliteľa a podnietiť diskusiu o 

jeho kozmologickej filozofii výchovy v dobe prevládajúceho nihilizmu. 

1. Aktuálnosť témy 

Pri hodnotení aktuálnosti posudzovanej dizertačnej práce je potrebné spomenúť aj stav 

rozpracovanosti tejto témy. Napriek tomu, že činorodá práca v oblasti fenomenológie 

a fenomenologického výskumu je veľká, táto problematika v skúmaní filozofie E. Finka 

zostávala v česko-slovenskom kontexte viac-menej nepovšimnutá, či nedocenená, ako aj 

miesto a význam samotného filozofa. Práca ako celok ťaží z autorských prekladov textov 

Eugena Finka a autorka sa podujala v tejto oblasti ísť dnes už, žiaľ, aj v dejinách filozofie, 

takmer zabudnutou a nemúdro prehliadanou cestou – štúdiom filozofických diel, ale aj textov 

z  pozostalosti skúmaného filozofa, ktoré sú zamerané na kozmologickú filozofiu a jej 

výchovný rozmer – čomu sa venovala v rámci riešenia úloh grantového projektu GA UK. 

Autorke ide o filozofickú interpretáciu Finkovho projektu, kde je potrebné podotknúť, že 

autorka zachováva veľmi pozorne vnútornú logiku Finkovho filozofovania. Jej úsilie je preto 

orientované na predstavenie problému Sveta, vyrovnávanie sa a zároveň aj neustály dialóg 

Finka s dejinami filozofie. Autorka rovnako prihliada aj na poznámky z pozostalosti, ktoré 

práve v týchto – kozmologických – súvislostiach ukazujú výraznú inšpiráciu Nietzscheho 

filozofickým odkazom. Tu je možné spomenúť, že sa v jej texte akoby prirodzene ponúka do 

budúcna zaujímavý priestor na prácu a ďalšie skúmanie – poukázať na tento vážny problém cez 

vzťah Fink a Nietzsche – inšpirácia, dialóg, a ak sa nemýlim, rovnako aj kritika – Fink ako žiak 

– tvorivý nasledovník, a rovnako aj kritik Nietzscheho. K aktuálnosti práce je potrebné uviesť 

autorkinu snahu poukázať na inú, dosiaľ neznámu podobu E. Finka (neštandardný prístup vo 

fenomenologických kruhoch) v otázke techniky, práce – čo sú aktuálne témy aj dnes. Fink na 

rozdiel od svojich kolegov „zostupuje“ medzi ľudí, pretože socialita, koexistencia je pre neho 

výrazom práve kozmologickej hĺbky nášho bytia. Autorka ukázala, že Fink sa nestavia vysoko 

nad bežného človeka-smrteľníka, sám priznáva, že aj jemu je vlastnou nevedomosť, 

neukotvenosť – ale aj schopnosť hľadať, pýtať sa a prebúdzať sa z omylov a racionalistických 

poblúznení a opojných klamstiev a lží. Fink vidí život, človeka, veci a problémy sveta 

v dvojznačnosti, vnútornom napätí a stálej prítomnosti voľby na strane človeka – a práve preto 

je otázka výchovy, výchovy v duchu kozmologickej filozofie, tak dôležitá a vážna.  
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Kým prvá časť práce ide takpovediac k veci samotnej a je zameraná na riešenie vzťahu medzi 

chápaním sveta, spolubytia, výchovy v živle filozofie a života človeka vôbec, tak, ako tieto 

väzby chápe Fink, potom pomyselný prechodný mostík ku konkrétnemu rozvinutiu myšlienky 

aktuálnosti kozmologickej výchovy môže predstavovať 5. kapitola - Etika korení vo fyzike, kde 

autorka poukazuje na určité skreslené vnímanie prírodných vied, jej predností a nedostatkov, 

zo strany obvyklej katedrovej filozofie, čím sa dotýka i súčasného stavu nášho filozofovania. 

Autorka prizýva k väčšej otvorenosti filozofov, ku schopnosti pozrieť sa na miesto a význam 

prírodných vied, ich aktuálnych problémov a skúmaní, pričom tento bližší a otvorený pohľad 

otriasa pomerne antikvárnym a zastaralým stanoviskom katedrovej filozofie voči vede, ktorá 

predsa v dielach svojich najvýznamnejších autorov (Bohr, Schrödinger, Heisenberg) uznáva 

vlastné hlboké filozofické založenie. Mať odvahu a chuť pustiť sa do práce na tomto poli − to 

je jedna z aktuálnych výziev, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou posudzovanej dizertácie a sú 

nastaveným zrkadlom filozofii i vede, ktoré musia prekonať vlastné jednostrannosti a pokúsiť 

sa nadviazať pretrhnutý dialóg. Ale tu celá aktivita nekončí, autorka cez Finka prízvukuje, že 

nemožno ostať len pri snahe o osvojenie si znalosti vied, pokiaľ má byť výchova cestou k 

sebaporozumeniu − preto má práve podľa Finka kozmologická výchova vytvárať „premostenie 

medzi vedeckým bádaním a moderným školským systémom, prebudením slobodnej vôle a 

tvorivosti, to sú tri úlohy, ktoré naliehavo stoja pred vedou o výchove našej doby“. (s. 94) Práve 

nerovnováha medzi úrovňou poznania, ktorá sa zhmotnila do podoby techniky (a toto poznanie 

v istom zmysle ďaleko prekročila) a prevládajúcou tradičnou, metafyzickou filozofiou výchovy 

je tým, čím trpíme v súčasnej nihilistickej dobe. Preto je ďalšou nadväzujúcou kapitolou 

rozvíjaný práve problém techniky a fenomén práce v podobe analýz a komparácie textov 

k problému techniky, ktoré neboli až tak často predmetom úvah. Práve tie poslúžili autorke ako 

možný kontext a viachlas k tomu, aby vhodne a tvorivo použila polyfonickú metódu 

k opätovnému otvoreniu tejto mimoriadne vážnej témy, trvajúcej už celé desaťročia, siahajúcej 

svojimi koreňmi až k textom Dostojevského a Nietzscheho. O to cennejšie je v celom prístupe 

Dědečkovej to, že jej preklady a citlivý prístup k ich premýšľaniu a interpretácii myšlienok 

Finka nám tento problém uvoľňuje spod pretlaku debát ovplyvnených názormi a hodnoteniami 

Heideggera a Patočku, aby tak kriticky poukázala na – vo fenomenologických vodách − zrejme 

nečakanú pozíciu Finka a ďalších vážnych filozofov a mysliteľov. Autorka tu poukazuje na 

Finkovo pochopenie fenoménu techniky ako de facto výchovnej výzvy, ktorú sme my akosi 

prepočuli, avšak nie ten, ktorý mal „uši za ušami“ − preto inšpirácie Nietzscheho Zarathustrom 

predstavujú zavŕšenie dizertačnej práce, ktoré prináša nie samozrejmé riešenia, ale nepokojné 

otázky a ďalšie výzvy. 

2. Či dizertácia splnila stanovený cieľ  

Cieľom práce bolo predstaviť E. Finka ako originálneho a neprávom marginalizovaného 

mysliteľa (niekdajší žiak a asistent E. Husserla, Fink ako filozof stojaci večne v tieni M. 

Heideggera, či E. Fink ako priateľ J. Patočku), prostredníctvom jeho originálnej koncepcie 

filozofie – kozmologickej filozofie a jej výchovných motívov, aktuálnych nielen v 20. storočí, 

ale aj dnes, v 21. storočí plnom neistoty, krízy a spoločenských otrasov. Predkladaný text je na 

vysokej teoretickej úrovni. Autorka ponúka hlboko premyslený text, ktorý má pevnú vnútornú 

štruktúru a vyváženú podobu. Samotný projekt, jeho náčrt a finálna podoba − rozsah 

a spracovanie dizertácie – dokumentujú vysokú úroveň odborných vedomostí doktorandky. 

Rovnako aj jej veľmi dobrú orientáciu a istotu v skúmanej téme, ako aj vlastnom teréne 

filozofie výchovy a dejín filozofie, veľmi dobré, až mimoriadne vysoké zvládnutie „batérie“ 
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filozofických textov a odbornej literatúry. Pokiaľ môže, a aj je schopný recenzent na základe 

predloženého textu posúdiť, interpretácia a domýšľanie Finkových textov v kontexte doby je 

podnik zaujímavý a v mnohom provokatívny, ale rovnako aj podnetný a inšpirujúci k našej 

práci – mysleniu a životu bez alibi v bytí. Mnohokrát odvážne, niekedy dokonca až 

provokatívne, čo v súčasnosti nie je veľmi bežné, sa autorka jej vlastným spôsobom púšťa do 

dialógu a diskusie s Finkom, Patočkom, či Heideggerom a nebojí sa (samozrejme, pomyselne) 

poukázať na ich akoby zámerne zatajené (?) úmysly, mentorujúce maniere a nie vždy ústretové 

a prajné, priateľské zámery. Chcem konštatovať, že podľa môjho presvedčenia autorka 

v posudzovanej dizertačnej práci osvedčila svoju schopnosť analyticky myslieť, kriticky 

a tvorivo pracovať s myšlienkami a filozofickými textami takých významných osobností 

a autorít dejín filozofie ako sú E. Fink, či E. Husserl, M. Heidegger a ďalší, ako aj z filozofie 

výchovy (J. Patočka, K. Schaller, R. Palouš atď.), a rovnako aj filozofie vedy a v neposlednom 

rade aj s textami prírodovedcov.  

3. K zvoleným metódam dizertácie  

Autorka v dizertačnej práci postupuje prostredníctvom využitia širokej batérie výskumných 

metód. Metodologický základ tvorí rozpoznaná dialektika odovzdávania, vzájomného živého 

premýšľania ideí, ktorá vládne v dejinách filozofie „nečasovo“ a umožňuje tak vždy 

aktualizáciu a sprítomnenie samotných koreňov filozofie. Dominantnou pre túto prácu je 

analýza filozofických textov a pozostalosti (poznámok) Eugena Finka, zameraných na 

kozmologickú výchovu, pokus o komentovaný preklad dáva autorke príležitosť tvorivo využiť 

fenomenologicko-hermeneutickú metódu. Rovnako využíva aj komparatívnu metódu, aby sa 

mohol oveľa širšie uplatniť problémový prístup v skúmaní tém jej práce. Prostredníctvom 

kontextuálnej analýzy dosiahla, že text je živý, provokujúci a nabádajúci k premýšľaniu; 

podarilo sa jej na spôsob Leva Šestova nastoliť polyfónny dialóg na rôznych úrovniach, čo je 

potrebné rovnako oceniť. V práci ide autorke o dialóg ako vnútorný dialóg so sebou, 

myšlienkou kozmologickej filozofie vnútorne žije; zároveň je tu ďalšia dialogická rovina – Fink 

versus Fink – čo sú autorove vnútorné zápasy (polémos) hľadania, projekty, formulácie 

a návraty – poznámky a úpravy. Na dopracovanie v budúcnosti by bol zaujímavý aj podrobnejší 

dialóg na úrovni − Fink a jeho doba, Fink a jeho priatelia, súčasníci, v ktorom by bola aj 

zahrnutá kritika F. Nietzscheho. 

4. K významu pre spoločenskú prax  

Celkove považujem text dizertačnej práce Mgr. E. Dědečkovej Kozmologická výchova E. 

Finka, ktorý v žiadnom prípade nemôže predstavovať mŕtvo narodenú – čisto akademickú, 

kabinetnú tému, za veľmi nápaditý a tvorivý. Dědečkovej text je svojský, je mladý, nepokojný, 

no spracovaný veľmi dôsledne a zodpovedne. Ak v závere 20. storočia sme sa aj na UPJŠ 

v Košiciach spolu s kolegami, odborníkmi na otázky vzdelávania snažili premýšľať o tom, kam 

smeruje naša škola a vzdelávanie, tak aj v tomto roku sa opäť, s oveľa väčšou nástojčivosťou, 

chceme pýtať a kriticky bilancovať to, čo sa dnes už nám samotným, po 30. rokoch budovania 

modrej demokracie, po páde tzv. železnej opony a nástupe doby slobody a demokracie, 

podarilo. Chceme analyzovať a pomenovať to, na čo môžeme byť v oblasti výchovy 

a vzdelávania hrdí, čím sme prekonali tak často kritizovanú minulú, často dogmatickú 

a ideologicky zaťaženú pedagogiku, filozofiu a etiku. Čo veľké a obdivuhodné sa nám 

v podmienkach Čiech, Moravy a Slovenska podarilo v oblasti výchovy a vzdelávania, či sme 

sa príliš neuspokojili iba opakovaním pekných fráz a myšlienok (Jaspers, Patočka, Schaller), 
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ktoré vznikli iba nedávno, v 20. storočí, ale niekedy pôsobia až antikvárne, zdajú sa tak 

vzdialené našej žitej prítomnosti. Humanitné vedy, filozofia a aj pedagogika a psychológia, sú 

stále konfrontované s presilou vedy a matematickej prírodovedy a technokratických prístupov 

manažérov, riadiacich nielen náš štát, ale rovnako aj naše univerzity, fakulty a jednotlivé 

akademické pracoviská a úseky. Aj to je podstatný dôvod, prečo táto dizertačná práca z filozofie 

výchovy, svojím prístupom ku sprístupneniu vernejšej podoby E. Finka, jeho kozmologickej 

filozofie, práve cez jej výchovný rozmer, môže byť zaujímavým a inšpiratívnym prínosom 

k vysoko aktuálnym témam súčasnosti. Nebude zbytočné uviesť, že mnohé myšlienky 

a interpretácie E. Finka, obsiahnuté v posudzovanej dizertácii Evy Dědečkovej, môžu byť 

vhodnou terapiou pre nás, proletárov vedy, − či ako sa ironicky vyjadril Nietzsche, 

„služobníkov filozofie“ a našu „učenú katedrovú múdrosť“, blúdiacu v hlbokých labyrintoch 

sveta a vlastnej duše. Vedomosti sa stávajú tovarom a univerzity sa menia na akýsi podnik, či 

skôr továreň poskytujúcu služby. Dnes, keď o všetkom rozhoduje iba ekonomika, kalkulujúce 

myslenie a reč čísel, tabuliek a grafov, autorka dizertácie nám odkrýva, žiaľ, zabudnutý hlboko 

ľudský a iba v osobnosti vyjadrený podstatný rozmer filozofie – ktorým nie je číslo, ale – 

dôstojnosť. Rovnako aj to, čo má byť vlastné filozofovi a jeho práci – ktorou je vec myslenia, 

vášeň a zanietenosť, aká bola vlastnou takým veľkým filozofom, akými boli E. Husserl a Lev 

Šestov. Filozofia je dnes už iba job s nízkym spoločenským statusom a chabým finančným 

ohodnotením. Hovoríme o schopnosti a odvahe na poli filozofie riešiť životne dôležité otázky, 

ktoré sú doslova otázkami života a smrti. Dědečková rovnako radikálne, ako v minulosti 

Husserl a jeho antipód Šestov, chápe filozofiu ako zápas, vnútorný boj sám so sebou. A v tomto 

zápase chce prekonať tie najhlbšie pochybnosti, ktoré ju vedú až k hamletovskej otázke – Byť 

či nebyť? – to všetko sa deje v čase, keď, povedané slovami klasika, „čas vykĺbil sa“. 

Dědečková v dialógu spolu s veľkými predchodcami kladie prekliate otázky, nad ktorými sa 

nedá len tak mávnuť rukou: Čo môžeme robiť, čo môžeme podniknúť, tvárou v tvár vykĺbenej 

dobe, čo môže robiť človek vykĺbený spolu s dobou? Ako byť sám sebou? –  to je otázka, ktorej 

sa dnes desí filozof. Ako byť pre seba hodným seba-úcty? Je v silách filozofa, byť pre druhých, 

svojím životom a konaním, príkladom šľachetnosti, čestnosti, poctivosti a hodným 

nasledovania? Nebyť ľahostajným, nepotrebným, trpeným a prehliadaným? Týmto pre 

myslenie zakázaným neduhom zamlčiavania toho podstatného pre život, však trpí nielen 

akademická podoba filozofie, ale rovnako aj veda a vedecká práca, akademická obec a 

univerzita, ktorá je vykorenená a už od čias Nietzscheho nielen mala, ale stále čoraz viac má, 

otrasenú úctyhodnosť, nepozná vlastnú minulosť a má nielen neistú prítomnosť, no oveľa 

neistejšiu budúcnosť. Predložený text je aktuálnym vkladom do súčasnej diskusie o osudoch 

vzdelávania a filozofie zvlášť. Dědečková v celej práci opakovane zdôraznila potrebu tvorivého 

dialógu a nezastupiteľnú úlohu filozofie v porade o veciach verejných, kde výchova má 

rozhodujúcu a určujúcu úlohu. Finkov projekt kozmologickej výchovy môže byť jednou 

z možností v našom hľadaní možných ciest z labyrintov súčasnosti. Som presvedčený o tom, 

že je výborným zavŕšením jednej etapy skúmania a podľa môjho názoru, aj vhodným 

východiskom pre ďalšie projekty, premýšľania a hľadania v oblasti filozofie, dejín filozofie, 

a filozofie výchovy zvlášť. 

Otázky k obhajobe:  

1) Prečo si myslíte, že kniha E. Finka venovaná Nietzschemu je útla? Našli ste v nej nejaké 

myšlienky, čím by skúmanie a interpretácia Finka bola niečím nová a inšpirujúca?   
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2) Čo Vás na filozofii Finka najviac oslovilo a prečo? Čomu by ste sa chceli v najbližšej dobe 

venovať z tých materiálov, ktoré sa Vám podarilo nájsť v archíve Finka a nemohli ste už vložiť 

do monografie a dizertačnej práce? Samozrejme, iba v prípade, ak by to nebolo prezradenie 

Vašich zámerov a plánov. 

3) Možno som mal mylný dojem, ale pri čítaní Vašej dizertácie a knihy som miestami nachádzal 

blízkosť niektorých myšlienok a prístupov E. Finka a Leva Šestova. Aký je Váš názor, mohli 

by si byť v niečom, napriek mnohým odlišnostiam a rozdielom, blízki?  

5. Či dizertácia spĺňa podmienky kladené na toto konanie 

Som presvedčený, že predložený text dizertačnej práce zodpovedá požiadavkám kladeným na 

kvalifikačné práce k získaniu titulu PhD. Dizertačná práca nielen spĺňa, ale vysoko presahuje 

aj tie najprísnejšie nároky na kvalifikačné práce tohto typu. Autorke otvára možnosti 

publikovať svoje výsledky skúmania v popredných odborných časopisoch a periodikách, ako 

aj na medzinárodných filozofických a pedagogických konferenciách.  

Odporúčam komisii prijať tento text k obhajobe a pokračovať v započatom konaní. Autorka, 

Mgr. Eva Dědečková, napriek tomu, že si zvolila veľmi neľahkú a komplikovanú, doposiaľ 

však ešte stále neprebádanú a neosvojenú tému, vyžadujúcu znalosti z rôznych oblastí (filozofia 

výchovy, dejiny filozofie, filozofia vedy), splnila svoju úlohu a vytýčený cieľ vynikajúco. Bolo 

to však o to náročnejšie a zložitejšie, že bolo potrebné v prvom rade trpezlivé a dôsledné 

spracovanie prekladu textov. Som presvedčený, že Mgr. E. Dědečková preukázala, že 

kozmologickej výchove Eugena Finka veľmi dobre porozumela, preukázala schopnosť viesť 

dialóg s Finkom a jeho kozmologickou filozofiou, ponúknuť interpretáciu filozofie 

kozmologickej výchovy, ako vážny vklad do diskusií o prítomnosti a budúcnosti filozofie, 

pedagogiky a problémov školy   a vzdelávania,  ale to, čo je oveľa vážnejšie a podstatnejšie pre 

život – Eugen Fink v kontexte doby − je pre ňu v podobe výzvy aj témou nielen jej ďalšej 

možnej profesionálnej kariéry, ale aj jej vlastného života.     

Odporúčam skúšobnej komisii, po úspešnom absolvovaní obhajoby dizertačnej práce 

Kozmologická výchova E. Finka, Mgr. Eve Dědečkovej 

      udeliť titul PhD. – philosophiae doctor – v študijnom odbore Filozofie 

 

Košice, 3. júla 2019  

 doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.  

 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

 Filozofická fakulta 

 Katedra filozofie a dejín filozofie    

 


