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Posudek školitele doktorandky Mgr. Petry Šebešové 

 

Doktorandka Petra Šebešová předložila k obhajobě disertační práci Jak učit filosofii na 

gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie. Jde o práci, která zatím v českém, a pokud je mi 

známo, ani ve slovenském jazykovém prostředí nemá obdoby. Textů o filosofii stejně jako o 

jejích dějinách vzniklo za posledních 25 let poměrně mnoho, žádný se ale nevěnoval detailním 

způsobem obsahovým a metodickým problémům spojeným s její výukou na středních školách. 

Tj. s výukou skutečné filosofie jakožto schopnosti určitým způsobem myslet, nikoli pouze s 

výukou jejích dějin nebo vybraných problémů. 

 

Petra Šebešová měla od začátku svůj problém jasně formulovaný. Vycházel z otázky, co a 

jakým způsobem vlastně vyučovat v rámci gymnaziální průpravy v Úvodech do filosofie – 

přesněji řečeno, jaké výukové a učební metody nejlépe odpovídají vlastní povaze filosofie a jak 

je uplatnit, aby rozvíjely filosofické myšlení a nikoli jen znalosti o filosofii. 

Inspiračním zdrojem a metodologickým východiskem autorčiným je německá didaktická škola, 

která v několika modelech podrobně rozpracovává obsahovou náplň i metodiku výuky 

filosofie, jež má směřovat nikoli pouze ke znalostem, nýbrž ke konkrétním kompetencím, 

jejichž funkční symbióza je podmínkou filosofické reflexe a kritického myšlení vůbec. 

Zmíněné inspirace nebyly zvoleny náhodně – volba vychází jednak z jazykového a ideového 

zaměření autorky, zejména však ze skutečnosti, že německá didaktika filosofie jakož i celé 

kurikulum jsou založeny stejnými pedagogickými principy, jako nové kurikulum české: spíše 

než o sumu vědění jde nyní o strukturu kompetencí jakožto praktických schopností 

identifikovat, analyzovat a řešit problémy svého druhu. V případě autorčině běží o problémy 

filosofické a o vedení žáků ke schopnosti je formulovat, s porozuměním interpretovat jejich 

dosavadní řešení, argumentovat pro jejich přijetí či nepřijetí, příp. pro řešení vlastní. 

 

V Rámcových vzdělávacích programech však oblast filosofie není uspokojivě rozpracována ani 

z hlediska obsahového, tím méně z hlediska didakticko-metodického. Disertační práce P. 

Šebešové je vítaným entrée do české didaktiky filosofie (která jakožto obor de facto dosud 



neexistuje) a mohla by spustit diskusi nejen o patřičných výukových metodách, ale i o významu 

filosofických studií jak pro ucelený profil gymnaziálních studií, tak pro praktický život. Pokud 

je gymnázium ponejvíce průpravou k vysokoškolskému studiu a vědeckému bádání, význam 

filosofického myšlení tu nelze pominout. A jestliže soudobá pedagogická teorie zdůrazňuje 

nutnost propojení školních poznatků a dovedností s životem, jsou právě „filosofické 

kompetence“ tím, co může pomoci tento cíl naplnit: spočívají totiž ve schopnosti odstupu, 

v kritičnosti, ve snaze o komplexní náhled na posuzované skutečnosti a v neposlední řadě ve 

vědomí mravních implikací myšlení a jednání. 

 

Pokud jde o hodnocení průběhu studia, magistra Šebešová plnila studijní povinnosti příkladně, 

aktivně publikovala v oblasti didaktiky filosofie, ale též environmentální výchovy. Účastnila se 

konferencí, na KPED vyučovala volitelný předmět Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na 

ÚFAR již delší dobu působí jako vyučující didaktiky filosofie a organizátorka mezinárodních 

seminářů pro středoškolské učitele, jejichž účelem je po metodické stránce dále vzdělávat 

pedagogy vyučující filosofii. Studijní výsledky Petry Šebešové lze označit za vzorné a s celým 

průběhem jejího studia jsem nadmíru spokojen. Prokázala nejen píli a schopnost dospět do 

finále studia za 3, 5 roku, ale také samostatnost a koncentraci, jež vedla k tvorbě dnes 

předkládaného textu.  

 

Jsem přesvědčen, že její práce je důstojným završením badatelského programu 

doktorandského studia na oboru Pedagogika FF UK. Doporučuji proto disertační práci Mgr. 

Petry Šebešové k obhajobě. 
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