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Autor napsal velmi zdařilou doktorskou rozpravu a již na začátku mohu říci, že 

dokázal přesvědčivě, že dovede filozoficky myslet. Nechci se zde zabývat 

převyprávěním obsahu práce a komentářem k jednotlivým kapitolám, neboť se 

domnívám, že to do posudku takto zralé práce nepatří. 

Samozřejmě je možné diskutovat (do nekonečna) o jednotlivých aspektech, 

přednášet argumenty pro i proti. 

Globálně chci konstatovat: autor si je dobře vědom, že jeho téma je velmi 
složité. Ahrendtová se řadí mezi významné filosofy, kteří si zabývají 
antrolopogickými otázkami. Všechna její filozofická témata z filozofické 
antropologie vyplývají. Otázkou dospělosti se zabývá nikoliv centrálně, ale 
přesto výrazně, a to právě v souvislosti s ostatními fenomény, které procházejí 
krizí. Kandidátovy postřehy jsou velmi bystré, rád s ním v mnohém souhlasím: 
např. s charakteristikou, jak se snaží Ahrendtová řešit právě krizi tradice (str. 
17). Základní cíl Ahrendtové - obnova společného světa - se jeví i v době 
postmoderního rozpadu a globalizace jako jediná správná cesta. V tom spočívá 
také její "prorocká" funkce. 
Musím ocenit, že metodologicky je práce na velmi zralé úrovni. Nejedná se 
v žádném případě pouze o vyhledání příslušných názorů v díle H. Ahrendtové a 
jejich citaci, případně reprodukci. Kandidát se snaží ukázat, jak byly názory této 
významné filozofky dále rozvíjeny a přijímány. Ba co více, snaží se její 
koncepce zasadit do dějin výchovy vůbec, srovnávat např. celkové výchovné 
koncepce J.A. Komenského se současnými teoriemi (str. 152). Celkově 
konstatuji, že nemám vůči disertaci žádné obsahové výhrady. Pokud jde o citace 
Ahrendtové a jiných autorů (případně o sumáře), jsou korektní. Samozřejmě 
jednotlivé jeho soudy mohou být předmětem diskuse, ale právě to je znakem 
dobrého filozofického díla. 
Po stránce formální je disertace napsána rovněž pečlivě. Poznámkový aparát 
není rozsáhlý, nicméně je věcný a nic důležitého nechybí. Všechny další 
informace, které čtenář potřebuje, je možné dle nich dohledat. Pokud jde 
biblické citáty, měly by být vždy přesně uvedeny. Na některých místech se autor 
pouští okrajově i do teologických témat. Činí tak jako filozof a potud 
kompetentně. Vyjadřuje-li se o názorech Ahrendtové na Krista Qako např. na str. 
61), event. na křesťanství, činí tak naprosto objektivně. Takže ani v této rovině 
mu nelze nic podstatného vytknout. 
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Snad v anglickém resumé by neměl chybět název práce a i resumé samo by 
mohlo být rozsáhlejší. Seznamy literatury jsou v pořádku, jsou odděleny 
prameny, lexika a sekundární literatura. 
Jako vpravdě filozofický je závěr, kdy kandidát vidí naši dobu jako dobu stále 
přechodovou, tedy stejnou, v jaké žila Ahrendtová. Že je tato doba dobou zlomu, 
je nepochybné. Nepochybné je také, že zatím každá doba dospěla k východisku, 
že ke katastrofě nedošlo. Podle Špliových výkladů je ovšem také zcela jasné, že 
pilíř, na kterém spočívá vědecké poznání a rozvoj myšlenkové tradice, daný 
trojicí: převzít - přidat - předat, není nepohnutelný. Je si vědom, že oheň, abych 
použil jeho slova - pod tavícím kotlem zlomu může vyhasnout a nic nového 
nevzejde. Jako mírný optimismus a naděje pak v samé, závěru říká, že každá 
době zatím k východisku dospěla. 
Práce v mnohém překračuje standardy, kladené na doktorskou práci. 
Závěr: Práci jednoznačně doporučuji k přijetí jako práci doktorskou. Autor 
prokázal tvořivý přístup, samostatné filozofické myšlení a vytvoří] v české 
odborné literatuře originální dilo, čímž m.j. naplnil i zákonn)' požadavek, 
kladený na doktorskou práci. 

V Praze, dne 10. srpna 2007 


