
Posudek diplomní práce Terezy Jarolímkové „Filosofie S.Kierkegaarda a její využití ve výuce 
filosofie na středních školách“

    Diplomní práce Terezy Jarolímkové vznikla na základě její práce ročníkové, věnované pojmu 
ironie u Kierkegaarda a zabývající se především Kierkegaardovou interpretací Sokratovy metody 
práce. Postupně se ale zájem diplomantky posunul především k otázkám  využití Kierkegaardovy 
filosofie pro výuku filosofie na středních školách, a proto je třeba hodnotit tuto práci především 
jako didaktickou. Odtud pramení i zvláštní metoda, které diplomantka ve své práci užila.
    Práce se dělí na dvě vyvážené části. První se zabývá teoretickými východisky, které pomohou 
vyučujícímu orientovat se ve filosofické problematice. Druhá část je věnována návrhu tématického 
celku. Jeho rozvržení klade především důraz na pochopení různých filosofických přístupů 
v pohledu na svět a místo člověka v něm. Výsledkem však nemá být pouhé receptivní vědění, ale 
vtažení studentů do světa filosofie a jejich zamýšlení se nikoli nad existencí jako takovou, ale i nad 
existencí vlastní.
    Tomuto didaktickému úkolu je podřízen i obsah první části práce. Pro pochopení zvláštností 
Kierkegaardova myšlení vychází jak z jeho místa v dějinách filosofie, tak jeho osobního 
přesvědčení, že není filosofem, ale náboženským myslitelem. Proto nejprve popisuje jeho život, 
který měl rozsáhlý vliv na jeho pohled na svět i vlastní existenci, a potom vývoj jeho myšlení. Na 
srovnání s filosofií Hegelovou ukazuje naprosto rozdílnou intenci obou myslitelů. Vybírá ta témata, 
která mohou být i studentům srozumitelná – tj. dialektiku, pohled na dějiny a smysl individuální 
existence. Podání je sice občas zkratkovité, při detailnějším zkoumání by se ukázaly další nuance, 
ale podstatný je zde didaktický záměr, jemuž podle mého názoru předkládaný text plně vyhovuje.
    Aby předvedla i rozdíl v Kierkegaardově pojetí víry oproti myslitelům nábožensky jinak 
zaměřeným, volí srovnání s autorem, který tvoří součást českého kulturního prostředí, a mohl by 
proto být studentům v něčem blízký, E. Rádla. Srovnání obou myslitelů považuji za velmi zdařilé, 
protože rozdíl přístupů k víře je zde více než markantní, a studentům se tím otevírá prostor pro 
vlastní interpretaci a z ní plynoucí závěry.
    Druhá část práce proto staví na dobrých základech, které připravila část první. Diplomantka 
navrhuje věnovat Kierkegaardovi poměrně hodně času, ale vzhledem k záměru, který tím sleduje, tj. 
dovést studenty k poznání východisek současného filosofického myšlení, je čas celku věnovaný 
přiměřený. Tříhodinový blok zahrnuje to podstatné, co by si studenti měli odnést – srovnání 
Kierkegaarda x Hegel, proměny postavení etiky ve filosofických systémech a Kierkegaard x 
existencialismus.
   Práce je vhodně doplněna přílohami, které umožňují učiteli okamžitě najít příslušné texty pro 
práci v hodinách.
    Diplomová práce je napsána čtivě a srozumitelně, diplomantka v ní prokazuje, že se dobře 
seznámila jak s prameny, tak se sekundární literaturou a umí s odbornými texty dobře pracovat. 
    Pro diskusi při obhajobě navrhuji téma:

1. Srovnání role velké osobnosti u Hegela  a tragického hrdiny a rytíře víry u Kierkegaarda
2. Možnosti využití srovnání Rádla a Kierkegaarda ve výuce.

Diplomovou práci Terezy Jarolímkové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm 1-
2.
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