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1. Stručně představte Freireho motivaci pro vstup na pole pedagogické teorie a 
resumujte hlavní myšlenky jeho pedagogiky. 

2. V čem může být Freireho dílo dnes smysluplně aktualizováno? 

Daniel Díaz předložil bakalářskou práci věnovanou osobnosti Paula Freireho, jehož dílo je 
v českém prostředí stále ještě nepříliš probádáno. Na druhou stranu jde o dílo, jež mělo ve 
své době značný vliv nejen pedagogický, ale též společenský a ideologicko-politický. Je jistě 
velkým bonusem práce, že autor pracuje částečně s Freirovými originálními, nepřeloženými 
texty, a že ke své interpretaci využívá i cizojazyčnou sekundární literaturu. 
Práce je rozvržena do 4 kapitol, Freireho život, jeho myšlenky a ideje (není jasné, jaký vztah 
drží autor mezi „myšlenkou“ a „ideou“, když mezi nimi v nadpisu rozlišuje, v textu však 
nikoli), následuje kapitola o Freireho metodě alfabetizace a konečně závěrečná kapitola se 
zabývá Freireho „druhým životem“. 
Po obsahové stránce nemám připomínek, autor srozumitelně a s oporou v reprezentativní 
literatuře vyložil život a klíčové motivy z díla významného pedagoga a sociálního myslitele. 
Přispěl tím k zaplnění prázdného místa na jinak podrobné mapě českého atlasu 
pedagogických osobností. Věnuje se přitom nejen známým principům pedagogiky 
osvobození, ale dotýká se i ideových kontextů Freireho díla (vztah s I. Illichem, setkání s K. 
Kosíkem). Je škoda, že se této zajímavé tématice autor nevěnoval podrobněji. 
Text bohužel trpí formulačně-stylistickými nedostatky, místy i významově vadně užívanými 
pojmy (např. „lapidárně“ hned v Úvodu na s. 7). Jen pro ilustraci opět již v Úvodu: „Mým 
záměrem není vystihnout další možný přesah do příbuzných oborů, vzhledem k rozsahu 
práce.“ „V anglickém jazyce mohou mít jeho názvy myšlenek více významů, jelikož nelze 
vždy exaktně vystihnout odpovídající význam.“ „Metody Freira pod kritikou odborníků ve 
světě byly místy až nemilosrdně odsuzovány. Zároveň je poukázáno, jak se Freire s kritikou 
vyrovnával.“ atd. atd. 
Místy najdeme i překlepy, které by jistě bylo možné vychytat při závěrečné revizi. 
Při závěrečném formátování by bylo dobré též vychytat posunutí citačních odkazů 
v poznámkách pod čarou (někde se přelévá „ibidem“ na začátek další stránky a není tedy 
hned jasné, k jakému textu se poznámka vztahuje). 
Navzdory zmíněným nedostatkům je práce dokladem autorova nasazení při práci 
s odbornými texty a dá se říci, že se je rovněž pokouší interpretovat. Tím splňuje nároky 
kladené na bakalářské práce. Doporučuji proto text D. Díaze k obhajobě s návrhem 
hodnocení velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


