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Předložená diplomová práce se zabývá dílem Martina Bubera v širokém historickém i 

systematickém pohledu, zkoumá vlivy, které na jeho myšlení působily, ať už formou prožívané 

zkušenosti, anebo duchovně a intelektuálně. Zároveň se autor snaží na základě promýšlení 

Buberových základních filosofických motivů: především dialogu a výchovy jako setkání, a jako 

obsáhnutí či zahrnutí (Umfassung) ozřejmit jeho přínos dnešní filosofii, pedagogice a 

psychologii. 

 

Práce je logicky strukturovaná a uvedenou strukturaci lze v této podobě označit jako tradiční. 

Autor začíná ujasněním filosofického pojetí dialogu a v protikladu k filosofii dialogu, která 

zahrnuje představitele personalismu, jež také v práci uvádí, staví jako odlišný sókratovský 

dialog. Na rozdíl od filosofie dialogu, kde pracuje především s prameny a tomu odpovídá i 

řekněme hloubka analýzy, je sókratovský dialog představen převážně z literatury sekundární 

(sborník Dialog, vědění, orientace), což znamená, nikoli sókratovsky, z kontextu antického 

myšlení, ale s použitím moderní filosofické terminologie, tak jako to činí současná pedagogická 

věda. 

 

Další části práce se věnují vlivům, jež formovaly Buberovo myšlení – dílům Rosenzweigovým, 

Ebnerovým a také chasidismu. 

Poslední část je věnována analýze Buberova pojetí výchovného dialogu jako fundamentální 

vztahovosti, jež konstituuje vztah člověka k sobě samému (lidskou identitu), k druhým lidem a 

ke světu. 

 

Práce je psána kultivovaným jazykem. Autor se ponořil do problematiky dialogické výchovy a 

promýšlí ji z hlediska časového, prizmatem srovnání symetrie a asymetrie výchovného vztahu, 

míry a povahy odpovědnosti (to ve srovnání s dalším představitelem personalismu Lévinasem)- 

 
1 Pokud posudek vypracovává vedoucí práce, nevyplňovat. 



 

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

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy 
 

1. Co je smyslem Buberova výchovného dialogu? 

 

2. Co znamená, že Ty je ve vztahu Já a Ty vždy prioritní? 
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