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Filosofie Sørena Kierkegaarda a její využití ve výuce filosofie na středních školách

Autorka  si  svou  práci  rozdělila  do  dvou  částí,  v jedné  se  věnuje  výkladu 
Kierkegaarodovy  filosofie,  v druhé  usiluje  o  aplikaci  první  části  ve  výuce  na  středních 
školách.  Práce  je  za  tímto  účelem doplněna přílohami  -  úryvky z textů,  které  by se daly 
využít  v hodinách.  V první  části  se  setkáváme  s organicky  podaným  výkladem,  v němž 
autorka začíná stopováním Kierkegaardova dětství a osobních rozhodnutí na formování jeho 
filosofie.  Systematicky  se  zabývá  jeho  sókratovskou  inspirací,  kterou  vedena  prací  Jiřího 
Olšovského  vykládá  jako  moment  umožňující  krystalizaci  jeho  teorie  tří  stadií  lidské 
existence. Zvláště se jedná o Kierkegaardovo docenění ironického postoje, který lze opravdu 
vykládat jako základ distance vůči tomu, co se v prvních dvou stadiích jedinci dává jako jeho 
svět.  Správně  pak  vyzdvihuje  rozdíl  mezi  pozicí  Sókratovou  a  Kierkegaardovou  v otázce 
náboženské existence,  okamžiku,  skoku víry,  paradoxu.  Zde se autorka  přidržuje výkladu 
Václava Umlaufa, ale v některých pasážích se opírá přímo o primární literaturu. 

Ve  čtvrté  kapitole  se  pak  snaží  vykreslit  obrat,  který  přinesl  Kierkegaard  s ohledem  na 
německý idealismus. Zde autorka bohužel podléhá jistým simplifikacím ve výkladu Hegela a 
jeho  dialektiky.  Jejím  zdrojem  jsou  pouze  Störigovy  Malé  dějiny  filosofie.  Vztah 
Kierkegaarda  k německému  idealismu  je  mnohem  spletitější,  než  autorka  tuší.  Zcela  se 
opomíjí role, jakou na formování poklasické filosofie měl Schelling, jak na to poukazuje Karl 
Löwith ve své práci Od Hegela k Nietzchemu. V podkapitole věnované Kierkegaardovu vlivu 
na  filosofii  existence  dokonce  chybí  zmínky  o  tom,  kteří  filosofové  konkrétně  byli 
Kierkegaardem  ovlivněni.  Je  tu  i  určitý  rozpor,  zaviněný  pravděpodobně  formulační 
nepřesností, když se píše, že Kierkegaard byl předchůdcem křesťanského existencialismu (s. 
42n.), ale  pak se jako de facto jediný filosof uvádí Heidegger,  kterého nelze ani  omylem 
označit  za  křesťanského  myslitele.  Za  objevné  se  dá  považovat  srovnání  Kierkegaarda  a 
Rádla, v němž autorka dokáže celkem výstižně ukázat nejen shody, ale také jejich základní 
odlišnosti. 

V druhé  části  (od  kapitoly  sedmé)  nezní  přesvědčivě  autorčino  zdůvodnění,  že  právě 
Kierkegaard má být jakýmsi průvodcem při výuce celé filosofie, a to už od úvodních hodin 
(s.55).  Filosofem,  který  „propojuje  filosofii  skrze  staletí,“  může  být  právě  tak  Hegel,  a 
popravdě řečeno, spíše Hegel, který se přece systematicky zabývá dějinami filosofie. Navíc je 
Kierkegaardova  filosofie  proniknuta  křesťanským  pojmoslovím,  a  proto  tato  volba  může 
působit jako upřednostnění křesťanského přístupu. Autorka tuto potíž nicméně naznačuje na s. 
58, když píše, že jeho upozadění etiky ve prospěch víry se dá považovat za kontroverzní, a 
podrobněji v podkapitole 7.2. Pak ale zůstává otázka, proč jako osu celé výuky filosofie zvolit 
právě Kierkegaarda. 

Přes tyto výhrady práci doporučuji k obhajobě. 
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