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I. Stručná charakteristika práce  

Předkládaná práce je prvním původním systematicky zpracovaným příspěvkem k oborové 

didaktice - konkrétně k didaktice  filosofie - v českém pedagogickém prostředí, a to ve vazbě 

na platné kurikulární dokumenty MŠMT. V situaci, kdy u nás dochází k intenzivním snahám 

o konceptuální a badatelskou rekonstituci oborových didaktik, je možné práci Petry Šebešové 

hodnotit jako zdařilou systemizaci evropských (zejména německých) výsledků didaktiky 

filosofie spojenou s diskusí o aplikaci a uplatnitelnosti zahraničních zkušeností ve výuce 

filosofie na českých středních školách, zejména gymnáziích.    

II. Stručné celkové zhodnocení práce  

I když z jednotlivých kapitol a podkapitol disertační práce vyplývá heterogennost přístupů 

k didaktice filosofie, které vystupují na různé úrovni aplikovatelnosti v českém gymnaziálním 

prostředí, pokládám za důležité zdůraznit, že v posuzované práci je od první kapitoly zřetelná 

sjednocující linie shodná s hlavním cílem práce, kterým je „navržení takové koncepce výuky filosofie 

na gymnáziu, která si za cíl klade rozvíjení filosofického myšlení studentů“. Petra Šebešová  

přistupuje k filosofii jako k integrovanému vyučovacímu předmětu a podporuje problémový 

přístup učitele k výuce filosofie, k vedení studentů při formulování, analýze a návrzích řešení 

filosofických otázek a problémů. Považuji za významné, že právě tato myšlenka zaznívá hned 

v prvních pasážích práce a že tento přístup se jednoznačně prolíná jak teoretickými 

kapitolami, tak i praktickými návrhy výukových jednotek. 

 III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů   

Petra Šebešová přistupuje k výkladu a analýze jednotlivých postupů technik a metod 

nejčastěji využívaných při výuce filosofie  integrovaně, podporuje přesnost při vysvětlování 

termínů z metodologie oboru i při koncipování konkrétních ukázek. Považuji za významné, že 

právě tento moment (praktické ukázky, příklady) zaznívá hned v prvních pasážích práce a že 

takový přístup se jednoznačně prolíná jednotlivými kapitolami. Je jenom škola, že praktické 

ukázky jsou převzaty z koncepcí, kterými se autorka zabývá, aniž by se snažila o vytvoření 

původního rozsáhlejšího vlastního příspěvku k dané problematice.   

Z hlediska struktury obsahuje disertační práce  –  vedle úvodu a závěru – 7 základních kapitol, 

které na sebe logicky navazují, tvoří kompaktní celek, výklad je plynulý a logický. V kapitole 

č. 2 o charakteristice filosofického myšlení vychází autorka zejména ze dvou  knih – 

Jaspersova Úvodu do filosofie a Hejdánkova Úvodu do filosofování, které jí pomáhají při 

koncipování problémové výuky filosofie. Vždycky se v této souvislosti nabízí možnost volby 

jiných titulů, které by rovněž mohly přispět k vysvětlení podstaty filosofického myšlení, 

přesto se domnívám, že daná volba je správná, a to zejména z toho důvodu, že obě publikace 

je možné využít jak ze strany samotných pedagogů, ale také jejich studentů.  Charakteristika 

filosofie je v závěru kapitoly doplněna pojetím filosofie u německy píšících didaktiků 



filosofie, jejichž inspirace je v celém dalším textu disertační práce zřetelná, avšak autorka 

měla při psaní této pasáže nesnadnou úlohu, protože se rozhodla pro stručný přehled, a to jak 

v této části, tak i v podkapitole o smyslu výuky filosofie, proto se zákonitě některé problémy 

neobjevily, jiné jsou pouze naznačeny či zmíněny ve velké zkratce. Je otázkou, zda 

podkapitola o smyslu výuky filosofie v rozsahu jedné půlstrany měla být vyčleňována jako 

samostatný celek. 

Kapitola č. 3 „Přehled vybraných koncepcí didaktiky filosofie“ a kapitola č. 4 „Filosofické 

kompetence“ představují se svým fundovaným výkladem, srozumitelnými analýzami a 

komentáři, ale hlavně pečlivým zpracováním vlastního návrhu filosofických kompetencí (s. 

82)   velice zdařilou část disertační práce. Jsou zde mimo jiné ukázány na základě zevrubného 

studia cizojazyčné literatury různé možnosti, jak zavádět a rozvíjet filosofické kompetence 

v gymnaziální výuce. Do jaké míry jsou filosofické kompetence naplňovány původními 

českými učebnicemi filosofie, hodnotí autorka na dvou učebnicích – od Jiřího Hejduka 

„Občanský a společenskovědní základ – Filosofie“ a od dvojice autorů Přemysl Šil a Jana 

Karolová „Člověk na cestě k moudrosti“. Vzhledem k charakteru a celkovému zaměření 

disertační práce bych v této pasáži předpokládala, že autorka podá (třeba v poznámce pod 

čarou, či jako přílohu) pro úplnost výkladu přehled všech učebnic filosofie (základů 

společenských věd) pro gymnázia a střední školy s platnou doložkou MŠMT. K podkapitole o 

vývoji didaktiky filosofie v České republice (v Československu) bych chtěla připomenout, že 

alespoň stručnou připomínku by si bývaly v této části práce zasloužily snahy o koncipování 

didaktiky filosofie, které se od roku 1994 po dobu několika let objevovaly na stránkách 

Filosofického časopisu v rubrice „Filosofie ve školních lavicích“.   

Vyjdeme-li při jistém zjednodušení z předpokladu, že oborové didaktiky by měly přinášet 

odpovědi na otázky koho?, co?,  proč?,  jak? vyučovat,  tak právě na otázku JAK? se snaží 

autorka podat odpověď v kapitolách č. 5 až 7. Prostředky, jimiž se dá ve výuce filosofie 

dosahovat vytčených cílů, nachází autorka v pedagogickém konstruktivismu, jehož výhody 

aplikace do výuky filosofie podává přesvědčivě. Vlastní metody konstruktivistického přístupu 

ve výuce filosofie jsou popsány a analyzovány velmi zevrubně a pečlivě na základě 

zahraničních zkušeností, zejména německých oborových didaktiků. Přínosné jsou konkrétní 

náměty na výuku včetně podrobných příkladů a popisů. Kdyby příklady na stranách 134 až 

144 nebyly přebírány pouze ze zahraniční literatury a autorka se odvážila k formulaci 

vlastních příkladů a námětů, přispělo by to rozhodně k větší originalitě a původnosti. Kapitoly 

č, 5, 6 a 7 je možné z hlediska tematického, jakož i z hlediska logiky jejich záměru, označit za 

logické vyústění celé práce.  Konkrétně jde o hledání adekvátních a zdůvodněných odpovědí 

na otázky tematizované na půdě oborové didaktiky – didaktiky filosofie. 

 

Disertační práce má velmi dobrou stylistickou a jazykovou úroveň. Z hlediska formální 

stránky práce bych chtěla ocenit pečlivost při zpracování poznámkového aparátu, jednu 

výraznější chybu nacházím pouze na s. 33. Obdobně byla s velkou pečlivostí provedena 

jazyková korektura práce, v níž je minimum pravopisných chyb, pro úplnost upozorňuji na 

problém s psaním slova „sepětí“ (nikoli sepjetí na s. 169).     

  

IV. Dotazy k obhajobě 



Při formulaci filosofických kompetencí a příslušných dílčích dovedností uvádíte, že při práci s 

pojmy je žák schopen „vytvářet a používat obecné a abstraktní pojmy a uvádět je do 

vzájemných vztahů“ (s. 84), taková formulace svádí k jedné z možných interpretací - a sice, 

že žák vytváří obecné a abstraktní pojmy, což ve filosofii není tak úplně jednoduché a 

samozřejmé. Mohla byste svoji myšlenku blíže vysvětlit?  

Které z metod ve výuce filosofie, jak je uvádíte ve své práci, považuje za nejefektivnější pro 

rozvíjení filosofických kompetencí? 

 

   

V. Závěr   

Závěrem bych chtěla dodat, že je více než přirozené, že tímto širokospektrálním způsobem 

pojatá implementace didaktiky filosofie do českého gymnaziálního prostředí může vzbudit 

nejednu polemiku či výhradu. To ale by nemělo nic měnit na jejím vysoce kladném 

hodnocení.  Pro disertační práci jako celek je charakteristický invenční pohled na zavádění 

pedagogického konstruktivismu do výuky filosofie s využitím adekvátních metod a 

evaluačních a interpretačních technik. 

Pokud disertační práce Petry Šebešové podnítí českou pedagogickou veřejnost na gymnáziích 

a dalších středních školách ke kritické reflexi, pokud vyvolá produktivní diskusi o didaktice 

filosofie, ať už na půdě samotných středních a vysokých škol, pak práce vysoce překročila 

svůj cíl. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji „prospěla“. 

  

 

V Českých Budějovicích 20. ledna 2017                     PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

 


