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Tématem práce je nesmírně zajímavý esej Eugena Rosenstock-Huessy se stejným 
názvem, který studentka přeložila a je také součástí práce. Rosenstock zde důkladně 
rozebírá a originálně interpretuje Augustinův dialog „O učiteli“. Tento dialog se 
obvykle chápe jako jedna z prvních filosofických pracích o jazyce, což je skutečně 
jeho první část. S druhou, která je Augustinovou filosofií výchovy, si interpreti 
většinou nevěděli rady a přešli ji poznámkou.  
 
Rosenstock ji naopak pokládá za vlastní těžiště dialogu, kde Augustin vzdělává a 
vychovává svého dospívajícího syna Adeodata. Adeodatus, který byl pokřtěn 
současně se svým nemanželským otcem, brzy nato zemřel a Rosenstock využívá 
těchto dramatických osobních okolností dialogu. Snaží se ukázat, že ani běžné 
vyučování nemůže být jen nějakým předáváním neosobních znalostí nebo dokonce 
„informací“, jak se mnozí moderní teoretici výchovy domnívají, ale na příkladu Aurelia 
Augustina a jeho dospívajícího syna plasticky modeluje role učitele a žáka i osobní 
předpoklady pro to, aby jejich vztah mohl přinášet plody. Vyučování je podle něho 
osobní, lidský akt péče, starosti i úsilí, protože jen tak se může stát, že učitel učí a 
žák se nejen něco naučí, ale také vychává a vzdělává. V tomto smyslu je naopak učit 
stejně obecná lidská úloha, jako je obecná potřeba vzdělávat se. 
 
Tento pozoruhodný, i když poněkud rétoricky rozevlátý a na několika místech patrně 
porušený text studentka celkem slušně přeložila a tvoří největší část její práce (str. 
13-50). Předchází mu autorčin vlastní úvodní text – stručný přehled tématu výchovy u 
H. Arendtové, F. Rosenzweiga a E. Lévinase. To je asi nejlepší část práce, jejíž 
příslib další texty bohužel nesplní. Za Rosenstockovým textem následuje velmi 
stručná pasáž, která obhajuje Rosenstockovu interpretaci Augustina a český text 
Augustinova „O učiteli“ (který by patřil nanejvýš do přílohy) v překladu K. Svobody. 
Závěr práce tvoří krátká úvaha o E. Rosenstockovi a málo organicky připojená úvaha 
o Wilderově „Mostu svatého Ludvíka“. Práci uzavírá silně odbytá bibliografie o 14 
položkách. 
 
Přes mimořádně zajímavé téma je předložená práce velmi problematická. Na první 
pohled je patrný spěch, autorčiny vlastní texty jsou značně neurovnané a vcelku na 
samé hranici přijatelné délky. Nejsou právě uspořádané, obsahují řadu 
problematických tvrzení i věty nedávající smysl („Nakolik znamená asignace (??), 
navštívení Druhým...“, str. 11; str. 52, 76 aj.). Naopak chybí řádný Rosenstockův 
životopis (je zde jen heslovitá poznámka na str. 1) i bibliografie. Je to škoda. 
 
Ačkoli jde o závady poměrně vážné, přiklonil jsem se po jistém váhání nakonec 
k tomu, že práci doporučuji k obhajobě, ale navrhuji hodnotit pouze jako dobrou. 
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