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Anotace v české jazyce 

 

     Tématem bakalářské práce je přiblíţení filozofických východisek evropského myšlení a 
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výuce. V práci je aplikován model čtyř pilířů evropského myšlení profesora Otakara A. Fundy a 

filozofická koncepce výchovy a vzdělání profesora Radima Palouše. Cílem práce je pomocí 

historicko-filozofického a etického diskurzu zdůraznit uţitečnost a potřebnost filozofie jako 

jeden ze základních kamenů osobnosti učitele při jeho působení ve vzdělávání a výchově. 
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European thoughts and professor Radim Palouš’s philosophical concepts of education. The aim 

of the work is to emphasize the usefulness and necessity of philosophy as one of the cornerstones 

of the teacher's personality in the process of education and this aim should be achieved through 

applying the historico-philosophical and ethical discourses.  
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1. Úvod 

 

Ve své bakalářské práci pracuji s problémem filozofie a etiky ve vzdělávacím systému, 

zaměřuji se na východiska, ze kterých čerpá evropské myšlení. Důvodem k výběru tohoto tématu 

byla hypotéza, ţe filozofie je v dnešním vzdělávacím systému upozaděna ve prospěch exaktních 

věd a psychologie, a myšlenka, ţe filozofie a etika by měly mít více prostoru v současném 

vzdělávání, a to především filozofie a etika aplikovaná, nikoli vyučovaná.  

 

Dle této hypotézy jsem sestavil jednoduchý dotazník za účelem potvrzení či vyvrácení této 

hypotézy. Rovněţ jsem volil literaturu, která není v uţším slova smyslu přísně pedagogicky 

orientovaná. 

 

 Dotazník měl být pouze informativní vzhledem k malému počtu respondentů a vzhledem 

k povaze tématu, řešenému v práci. 

 

1.1 Cíl práce a použité metody 

 

Pomocí historicko-filozofického a etického diskurzu zdůraznit uţitečnost a potřebnost 

filozofie jako jednoho ze základních kamenů osobnosti učitele při jeho působení ve vzdělávání a 

výchově. 

 

Cílem mé práce také byla snaha odpovědět na otázky týkající se výchovy a vzdělávání např. 

Jaký má význam filozofie v dnešní době, kdy má učitel k dispozici všemoţné didaktiky, 

příručky, například k interkulturní výchově, multikulturalismu, k prevenci šikany a násilí na 

škole, k prevenci zneuţívaní návykových látek, k prevenci zdravého ţivotního stylu a podobně. 

Má tedy v době instrukcí a didaktik význam „prachobyčejná“ filozofie? Nebo je to jenom relikt a 

přeţitek, který není k ničemu jinému neţ k všeobecnému přehledu, jakýsi doplněk dějepisu, 

který je jistě nutný pro všechny, avšak v jádru věci pro praktický ţivot učitele a jeho povolání 

vcelku nepotřebný? Je filozofie pro učitele pouze papírová, nebo ţitá a naţívaná? Je vůbec 

vhodné, aby učitel filozofii vnímal, a není to na škodu jeho oborové odbornosti? 

 

Metodou práce pak byl rozbor literatury. Snaţil jsem se pouţívat literaturu co  nejaktuálnější, 

reflektující současný stav filozofie.  
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 Rozhodl jsem se pro formu anonymního dotazníku, který jsem rozeslal mezi studenty 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vzorkem byli tedy studenti vysoké školy. Jeho cílem 

bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotézy a na základě výsledků jsem profiloval svou práci. 

 

Poznámka 1. 

 

Tuto práci píšu z pozice Evropana, tedy z pozice, kdy sdílím evropské ideály a hodnoty 

humanismu a osvícenství a odkazuji v ní na  vybrané pilíře evropského myšlení, které jsem si 

osvojil během seminářů na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, vedených především 

Doc. ThDr. Dr. Otakarem A. Fundou (jeho přednáškami a semináři : Filozofický diskurz I. a 

Filozofický diskurz II. – se zaměřením na studenty pedagogiky, dále pak Obraz člověka 

v hebrejské bibli a Filozofický kurz I.), PhDr. Ivem Syřištem Ph.D., (Filozofie výchovy) a PhDr. 

Annou Hogenovou (kurz Etika a pravda). Tyto pilíře či prameny evropské kultury jsou (Funda, 

2002) náboţenství starého Izraele – tedy judaismus, následně křesťanství, částečně z judaismu 

vycházející, dále pak antika a její filosofie a na závěr evropský sekulární humanismus, který se 

vyvinul z osvícenství. Na těchto pilířích je vystavěno evropské myšlení a k němu se odkazuji, 

jako se odkazuji k oněm pilířům na kterých toto myšlení stojí. Proto je moje práce orientovaná 

na evropského učitele a na jeho výsostnou roli ve vývoji dětí, chcete-li ţáků, či studentů. Avšak 

není v rozporu s výšinami jakékoli jiné kultury a ţádnou nenapadá nebo neodmítá akceptovat či 

tolerovat. 

 

Poznámka 2. 

 

Práce má charakter filozofické studie, proto jí částečně chybí praktická část, která je zde 

zastoupena pouze formou dotazníku. Ten měl za úkol zjistit na malém vzorku studentů či 

vyučujících jejich vztah k filozofii, její potřebě a pro potvrzení mojí hypotézy, ţe filozofie je 

v učitelství často opomíjená a neprávem nedoceněná. Proto je moje práce teoretická. Ţádám, aby 

toto bylo bráno v potaz při hodnocení. 

 

Poznámka 3. 

 

Ve své práci otevřeně pouţívám přejatý koncept čtyř pilířů evropského smýšlení profesora 

Fundy; nejedná se však o kopírování, ale o přejímání konceptu, který je z mého pohledu ideální 

pro mou práci. Tento koncept pouze reinterpretuji, vysvětluji a na jeho základě stavím vlastní 

práci a myšlenky a reaguji v něm na dané problémy, které jsem si předsevzal ukázat. Nesnaţím 
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se přijít s novým směrem, konceptem ani ideologií, práce je brána více obecně neţ specificky, 

specifika jsou pouze částečná a to pouze pro učitele, ve smyslu filozofií ovlivňování vlastního já. 

 

Poznámka 4. 

 

Pokud pouţívám pojem filozofie, rád bych ho hned na začátek uvedl na pravou míru, aby 

nedošlo k dezinterpretaci, jak jsem ho pochopil: 

 

Filozofie je věda bez přesného zaměření, je to spíše teorie všeho, nicméně ve své výši je 

schopná propojit celistvostí a souvztaţností všechny ostatní lidské činnosti, je to tázání, většinou 

je to tázání bez odpovědí. V historii ovšem  bylo odpovědí mnoho, odpověď byla v přiměřenosti, 

v idejích, v bohu, v nároku, avšak je nutno říci, ţe ţádná z těchto odpovědí se neukázala jako 

stoprocentně vyhovující, pravdivá. Další odpovědí byl a je pluralismus, kde je jaksi vše moţné.  

 

Nejrozumnější se můţe jevit kritický realismus, který se snaţí spíše neţ verifikovat odpovědi 

je vyvrátit, donutit se nesmířit s objeveným a hledat dál – neustrnout a nezpohodlnět na jedné 

pravdě. Je to tázání po pokoře, po pokoře „před skutečností a v pokoře, která ví o neuzavřenosti i 

provizornosti moţností a hranic našeho poznání“ [Otakar Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad 

hladinou, str. 59].  

 

Další ze současných směrů, který můţe pomoci v oblasti, kterou se má práce zabývá – a to 

učitelství, by mohla být fenomenologie, jejíţ nejvýznačnějším představitelem byl Jan Patočka, 

respektive jeho následovatel Radim Palouš.  
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2. Úvod do problematiky 

 

 

Pro přehlednost v následujicím souvislém textu bych uvedl několik pojmů, se kterými budu 

v práci operovat, a zároveň podle Komenského vzoru, od obecného k zvláštnímu, se doberu 

k tomu, ţe učitel je doopravdy spojen s filozofií, ať uţ odborně skrze pedagogickou disciplínu, či 

osobně přes svoje postoje k učení a k osobnímu ţivotu. Pojmy jsem čerpal z pedagogického 

slovníku. Na dalších stranách tyto pojmy uvedu ještě několikrát i s jejich výkladem, ale tentokrát 

z jiného úhlu, například u rozboru textů profesora Radima Palouše. 

 

Pedagogika 

 

V odborném významu věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších 

sférách ţivota a společnosti. Není tedy vázána pouze na vzdělávání ve školských institucích a na 

populaci dětí a mládeţe… Pedagogika zahrnuje obecnou pedagogiku, komparativní pedagogiku, 

filozofii výchovy… 

 

Učitel 

 

Jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický 

pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto  procesu. K výkonu 

učitelského procesu je nezbytná učitelská způsobilost. 

 

Učitelovo pedagogické myšlení 

 

Pedagogické myšlení učitele lze charakterizovat jako  komplex profesních idejí, postojů, 

očekávání, přání a předsudků, které vytvářejí kognitivní základnu pro učitelovo jednání, pro 

vnímání a realizaci edukačních procesů. Součástí tohoto komplexu je zřejmě učitelovo pojetí 

výuky, týkající se toho, jak učitel chápe kurikulum, podle něhoţ vyučuje, stanovené cíle výuky, 

obsah učiva, kritéria, evaluace ţáků aj. Avšak kromě toho určuje pedagogické myšlení učitele i 

jeho mimovýukové orientace a postoje, např. vztahy k nadřízeným školským orgánům, rodičům, 

sebehodnocení vlastní úspěšnosti aj. 
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Filozofie výchovy 

 

Pojem vystupuje ve dvou vzájemně propojených významech – filozofie procesu výchovy a 

filozofie pedagogiky jako vědecké teorie. V rozvětvené, historicky proměnlivé bohatosti názorů 

a směrů lze vymezit tři základní ohniska zájmů této disciplíny:  

1. komplexní nazírání na svět výchovy, které s sebou přináší koncepci člověka a jeho 

vychovatelnosti, rozvoje a ţivotního smyslu;  

2. metodologické otázky zkoumání výchovných jevů, moţnosti a meze lidského poznání a 

jeho předávání, sjednocení znalostí;  

3. etické otázky výchovy, stanoviska k lidskému ţivotu a světu hodnot, které určují 

normativní strukturu nutnou pro pojetí cílů a povahy výchovy. 

 

Komenského metodou vyšlo pomocí pouţití pojmů, ţe učitel je tedy v jasném spojení 

s filozofií. To však pouze na začátek. Tato metoda není důkazem, je to jen drobná jazyková hra, 

která umoţňuje, ţe v slovníkových publikacích, které mají  pochopitelně k filozofii výchovy, 

neřku-li k filozofii samotné daleko, lze vidět jisté propojení.  

 

Zkusme se tedy zamyslet pořádně nad otázkou vznesenou v úvodu práce. Zkusme najít vazby 

mezi pojmy učitel, pedagogika, etika, filozofie, vzdělání, a k nim připojme další – například  

smysl, smysl vzdělání, filozofie všeobecně, význam – učitelství, filozofie výchovy, etiky a třeba 

i nutnost nebo potřebu právě oné filozofie a etiky pro učitele.  

 

K tomu však je potřeba jistý historický vhled, exkurz do dějin filozofie evropského myšlení a 

pokusit se označit proudy, které toto myšlení utvářely. 
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3. Čtyři pilíře evropského myšlení 

 

Ať jiţ bychom se zaobírali jakoukoli koncepcí vzdělanosti, vţdy narazíme na období lidských 

dějin, které jsem vypsal v poznámce 1. Například  v Masarykově koncepci vzdělanosti, na kterou 

následně navazoval Milan Machovec a  kterou přednesl v Paříţi profesor Funda  v roce 2002,  

jsou zmiňovány tři modely, ze kterých Masaryk vycházel; model platónský, model křesťanský a 

model osvícenský. Z toho pak vychází Masarykova koncepce, která se odklání 

od jednostrannosti a odkazuje nás k modelu, který  předpokládá ţe bez exaktní znalosti faktů, 

bez péče o člověka a bez zřetele k zornému úhlu věčnosti není moţná výchova a vzdělanost 

(Funda 2009). Podobně i my budeme vycházet ze základních čtyř období dějin, kdy se filozofii 

dařilo nejlépe a dá se s nadsázkou říci, ţe „civilizace vzkvétala“. 

 

 Ţijeme v Evropě, v Evropě jsme se vyvíjeli a vţdy do ní patřili. Jsme tedy Evropané a máme 

evropské smýšlení, které se odráţí ve všem i v dnešní postmoderní době. Čím se tedy naše 

evropanství vyznačuje? Co je tedy nutné říct, ţe jsme, či nejsme, abychom mohli vyjít ze 

základů naší kultury, pochopit, co je důleţité a co jako učitelé a pedagogové máme předat, pokud 

uznáme, ţe tradice evropského myšlení mají stále co říct? Co je nutno je zachovat? Čtyři pilíře 

Evropy utvářely formu myšlení a stáli za vývojem současné humanitně zaměřené společnosti bez 

středověkých  přeţitků. Kaţdý z nich vnesl do Evropy něco nového, něco, co zde předtím 

nebylo. Jistě lze namítnout, ţe v průběhu dějin jedna kultura ovlivňovala druhou, ţe starověký 

Řím byl ovlivněn Řeckem, které mohlo být ovlivněno východními kulturami. To namítnout lze. 

Avšak nelze říci, ţe by jejich přínos nebyl autentický. Naopak. Kulturu tvoří lidé. Tito lidé však 

byli Evropany, a proto si nehledě na moţné historické souvislosti, dovoluji označovat po vzoru 

přečtených autorů jejich myšlenky za evropské.   
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 3.1. Antika 

 

„Antika označuje historické období v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem 

archaické řecké civilizace (8.–7. století př. n. l.), resp. prvními písemnými 

záznamy Homérovy poezie, a jednak počátkem středověku (od 6 .– 7. století), resp. 

rozpadem římské říše, vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především 

historický vývoj starověkého Řecka a Říma.“ 

( Wikipedie [online]. 2009-10-11 [cit. 2011-03-05]. Portal Antika. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Antika>.) 

 

Antika byla  kolébkou mnoha věd a působilo zde mnoho myslitelů.  Také se vyvinulo mnoho 

směrů, počínaje presokratiky  (například milétští přírodní filozofové, pythagorejci, eleatejci a 

příznivci Herakleita a jeho učení) - to bylo v době před vrcholným údobím řecké filozofie. Pak 

nastává doba sofistů – jedněch z prvních filozofů, kteří se více do hloubky zabývali etikou, 

mimoto „…poprvé v řecké filosofii odvrátili pohled od přírody a v plném rozsahu jej zaměřili na  

člověka. Za druhé učinili poprvé myšlením samo myšlení a začali s kritikou jeho podmínek, 

moţností a hranic. A konečně podrobili také etická měřítka výlučně rozumovému zkoumání a 

otevřeli tím moţnost zabývat se etikou vědecky a důsledněji ji začlenili do filosofického systému.“ 

[Hans J. Störig, Malé dějiny filozofie, str. 110] Dále svým studiem stylistiky přispěli k rozvoji 

jazykových disciplín – gramatiky a lingvistiky. Jejich období bylo přechodné a důleţité pro 

hlavní osoby řecké filozofie jako pilíře současného evropského myšlení. 

 

V uvozovkách hlavními postavami v řecké filozofii byla pak jistě trojice Sokrates, Platón a 

Aristoteles. Po nich následovali představitelé jejich škol a dále pak v poaristotelovské době 

stoikové, epikurejci, skeptici, eklektici a novoplatónikové.  

 

Sokrates sám je nám znám pouze skrze svého ţáka Platóna a jeho dialogy. Sám nenapsal 

jediný spis. Vedl své myšlení, svou filozofii skrze otázky a dialogy s kýmkoli a kdekoli. Jeho 

systém spočíval v tom, ţe on sám téměř neodpovídal jinak neţ otázkami. Dá se říct, ţe tím 

donutil pak svého oponenta nahlédnout hlouběji do problému  a sám přijít, za přispění Sokrata, 

k správné odpovědi. Tak nám to alespoň osvětluje Platón, jeho ţák, díky kterému máme 

Sokratovu moudrost zachovanou. Nemůţeme s jistotou říci, zda Platón vkládal do Sokratových 

úst své myšlenky, nebo nikoli. Nicméně myšlenky nám zůstaly a díky nim můţeme Sokrata, a 

troufám si říci i Platona (on sám je například tvůrcem významné Ústavy), zkoumat a vyvodit 

z toho jejich jasný přínos pro evropské myšlení a kulturu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
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Hans Joachim Störig popisuje Platóna a jeho vliv velmi jasně: „Platónova velikost spočívá 

právě tak v pronikavosti jeho psychologického pohledu – předjal mnohé poznatky moderní 

hlubinné psychologie – a ve všeobsáhlé universalitě jeho ducha, jakoţ i v pevném lidském 

charakteru, proniknutém hlubokou váţností.“ [Hans J. Störig, Malé dějiny filozofie, str. 129] 

 

„Platón je a pro všechny časy zůstane zakladatelem idealistické filosofie, bojovníkem za 

vládu ducha v ţivotě, zvěstovatelem nepodmíněných mravních norem a lidského jednání, a tudíţ 

jedním z největších vychovatelů lidstva.“ Potomkům se Platón jevil jiţ brzy po své smrti jako 

zjasněná postava mudrce, který v harmonické rovnováze sil usiluje o mravní krásu. Aristoteles 

ho chválí takto: „ I kdyţ ne jako jediný, tak poprvé ze smrtelníků zřetelně ukázal svým ţivotem i 

svým slovem učitele, ţe člověk můţe být spravedlivý a šťastný jen zároveň…“ Goethe pak o 

Platónovi napsal: „Platón je ve vztahu ke světu jako blaţený duch, jemuţ se zachtělo nějakou tu 

dobu ubytovat na světě... Proniká do hloubek, spíše aby je naplnil svou bytostí, neţ aby je 

probádal. Tíhne k výšinám s touhou, ţe se znovu bude podílet na svém původu. Vše, co říká, se 

vztahuje k věčnému celku, dobru, pravdě a kráse, a touhu po tom chce probudit v kaţdé hrudi.““ 

Jak pak sám Störig uvádí, je toto silně  idealizovaný Platón. Uveďme na druhou stranu (ačkoli 

vzhledem k reáliím doby ne zcela relevantně), co připomíná v Zadním schodišti filosofie 

Wilhelm Weischedel (Weischedel 1995), ţe totiţ Platón naprosto neuznával ţeny, sám je 

označoval za kletbu bohů. Proto kupříkladu o lásce nemůţe být u Platóna řeč. Nicméně sám 

Platón zmiňuje lásku zcela jinou, kterou si lze  osvojit a bylo by právě dobré si ji  osvojit, a to je 

eros – láska k vědění. 

 

  Sám Platón pak tvrdí (Weischedel 1995), ţe eros je sám svou podstatou filosofem. Neboť 

filosofie znamená lásku k moudrosti a moudrost patří k nejkrásnějším věcem. Neboť jestliţe eros 

jde za krásným, pak musí být právě moudrost tou podstatnou věcí. Eros je proto nutně 

„moudromilovný“, a to znamená filozofující.“ Tedy láska k moudrosti, její niterná potřeba, která 

by nás měla podněcovat k dalšímu hloubání a myšlení – k filosofování, jak Platón sám potom 

v Ústavě uvádí (Platón, 2005). Od přirozenosti směřuje k bytí. Nemůţe prodlévat u mnoha 

jednotlivostí, o nichţ  se lidé domnívají, ţe existují, nýbrţ jde spíše dál a neztrácí odvahu, ani 

neupouští od erota dříve, neţ pochopí povahu všeho toho, co jest… jestliţe se nyní přiblíţil 

skutečně ke jsoucímu a zplodil tak rozum a pravdu, pak dospěl k poznání. Pak ţije pravdivě a 

prostě a je zbaven utrpení. Tolik k Platónovu postoji k filozofii – tento postoj nám můţe být 

v učitelském povolání velmi uţitečný. Láska k moudrosti, kterou bychom se měli snaţit vzbudit 

v ţácích a kterou tedy zákonitě musíme cítit sami, budiţ jedním z prvních mnoha důkazů o 
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důleţitosti filosofie a jejích antických kořenů. Máme-li jako učitelé uspět jinak, neţ jako výrobci 

budoucích vykonavatelů profesí namísto průvodců po cestě s cílem vychovat dobrého 

plnohodnotného člověka ze svého ţáka, je pro nás filozofie – Platónův eros velmi významný a 

jen stěţí opomenutelný.  

 

Můţe se zdát, ţe Platón píše, ţe lze dosáhnout dobra  a poznání a štěstí. Nicméně to má jasné 

úskalí v moţnosti sklouznutí k ideologii, která, jak se jiţ mnohokrát ukázalo, není schůdná, ani 

reálná, a uţ vůbec ne dobrá. To se zdát můţe, alespoň z hrubého pohledu na výše zmíněnou část 

Ústavy. Pokud se však zaměříme na všeobecné učení o idejích, (nezapomínejme, ţe Ústava byla 

sepsána aţ po Sokratově dle Platóna nespravedlivé smrti, po níţ zřejmě velmi zahořkl), dojdeme 

k závěru, ţe ono štěstí, poznání a dosaţení dobra je děj nedokonavý.  Ideje jsou mimo nás a my 

se pouze můţeme snaţit k nim dosáhnout, ale čím víc se přiblíţíme, tím víc se nám ony vzdálí. 

To je neustrnutí na dosaţeném, ona sysifovská snaha o neustálém dosahování idejí,  přibliţování 

se k nim. Touha po dosaţení moudrosti, která nesmí utichnout, nám pak můţe být dalším 

z cenných odkazů, kterých bychom si měli váţit. A nejvíce pak budoucí učitelé. 

 

Jen krátce bych se ještě vrátil a vysvětlil, jak tyto ideje chápeme. Jsou to pravzory, které 

existují mimo náš svět, mimo naše dosaţení  - nejvýše stojí dobro. A vše dobré je relativně dobré 

a míra oné „dobrosti“ je ve vztahu k onomu ideálu dobra mimo náš svět. Můţeme tedy mít dvojí 

spravedlivé jednání, z nichţ jedno jednání však bude spravedlivější neţ jiné. To však můţeme 

odhalit jen na základě onoho pravzoru spravedlnosti.  

 

Na druhou stranu však můţeme z Platonova učení vyčíst, zvláště pak z Ústavy, z postavy 

krále-filozofa, minimální úctu k ţivotu, k právu na majetek a tak dále. Nicméně, berme si a 

posuzujme filozofické směry a  jejich představitele v jejich  mravních a myšlenkových výškách, 

nikoli hlubinách. A těmi mohou a jsou právě eros a snaha o dosaţení lepších poznatků a hlubšího 

porozumění. 

 

Co si tedy z antiky jako z jednoho z hlavních určujících proudů evropského myšlení vzít? Je 

zde nějaká zásadní odpověď? Ano, je. Uměřenost! Anebo se zde více hodí otázka, na kterou 

vzápětí uvedu odpověď: „Proč není všechno dovoleno?“ Zde se spíše neţ k Platónovi dostáváme 

k jeho učiteli Sokratovi. 

 

Sokratovo učení se velmi dotýká nejhlubší lidské dimenze, a to dobra a soucitu, tedy něčeho, 

co poznává jeho ţák ve formě – řečeno platónskou terminologií - idejí  (tedy v případě dobra). 
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 V dialogu Gorgias je Sokrates konfrontován s názorem, ţe:  „dobré je to, co je mi prospěšné. 

Soucit je odporná slabost. Slabí ať zahynou, silní ať jdou k moci. Co mi prospívá, je dovoleno, co 

mi prospívá, je dobré.“ [Otakar A. Funda, Znavená Evropa umírá, str. 31] 

 

Tento výrok je zřejmě z jakéhokoli hlediska pro Sokrata děsivý a ihned argumentuje a pokusí 

se vyloţit, proč není vše jedno, proč  není vše dovoleno. Jeho argumentem je uměřenost. 

Doslova říká, ţe: „Nemá-li se sesypat vesmír, musí v něm platit zákony souvztaţnosti. Nemá-li 

se sesypat lidská společnost, musí v ní platit určité zákony.“ Zde odvozuje etiku, pravidla, od 

kosmu, od logu, od řádu přírody. Jak píše Funda (Funda 2002), kterého v tomto tématu 

parafrázuji:  „Z řádu kosmu, z logu kosmu se pokusí odvodit svou ušlechtilou etiku i stoikové. Je 

to ušlechtilá etika, však mezní situace totiţ, situace kdy udělat pro druhého něco neznamená jen 

učinit něco, nýbrţ učinit všechno – aţ po mez oběti či sebeoběti.“ [Otakar A. Funda, Znavená 

Evropa umírá, str. 31] Zde se ještě Sokrates shoduje v etice se stoiky. Pak však přichází jeho 

druhý argument – daimonion. Tento pojem v antice označuje vnitřní hlas, hlas, který nás nabádá: 

„To se nedělá! To uţ nesmíš!“ Dal by se připodobnit ke Kantovu výroku „mravní zákon ve 

mně“, nebo částečně i  k nesmlouvavému nároku Jahveho pro judaisty. Tento Sokratův vnitřní 

hlas je boţský. Je v nás, zní v nás, a přesto je nad námi, neměnný, nemlčící a neuplatitelný. 

 

Šlo by zcela jistě říci, ţe jde o sociokulturní návyk, nicméně to by mohlo vést k relativismu, a 

pak by bylo moţné nakonec i říci „to se stát můţe, kdyţ…“. Ale Sokrates to cítí jinak, aţ téměř 

náboţensky, tento „boţský hlas“, toto „To se nedělá“ je u Sokrata silně transcendentní, přesahuje 

sociokulturní návyk člověka té doby. Sokrates volí dobro pro samo dobro, ne pro uţitek, ne pro 

blaho jako Platon. Sokrates volí dobro bez záruky, bez zajištěnosti a garancí. V tom je jeho silný 

přínos – není zde jakákoli potřeba světa idejí, je tu hlas a je tu nárok. Ideje jsou pro Platóna 

důkazem, kterým pak musíme přesáhnout lidské chtíče, ţádostivosti a v důsledku i tělesnost a 

hmotu. Nic z toho však Sokrates nepotřebuje. 

 

Přínos antiky je tedy zřejmý, od stoiků přes Platona aţ k jeho učiteli Sokratovi – je to 

vymezení dobra, uměřenosti a hlavně etiky, která poprvé v historii říká, ţe vše, co je pro nás 

dobré, nemusí být zákonitě dovoleno. Jde tu o jistý nárok na sebe sama, který by, abych se zde 

dotkl tématu učitele, měl člověk cítit a snaţit se ho osvětlit a vštípit ostatním, pokud nejsou s to, 

aby ho nahlédli a pochopili sami. Učitel, a to hlavně v realitě současné školy učitel humanitních 

předmětů, by měl cítit tento hlas a snaţit se, aby byl vyslyšen i jeho ţáky. V tom spočívá 

výchova k lidství, k tomu, aby se jedinec stal plnohodnotným člověkem.
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3.2. Křesťanství a judaismus 

 

V této kapitole budu čerpat opět z publikace Znavená Evropa umírá. Ţidovský svět – 

hebrejský svět myslí jinak. Zlo zde není jiţ špatným nahlédnutím idejí. Zlo je nedostatkem 

dobra. Je vinou, která musí být odčiněna a hlavně odpuštěna. Nejlépe to popisuje pasáţ: „To, co 

se přihodilo, se stalo výzvou, na kterou je třeba dát odpověď. Jít si po svém, jako šli kněz a 

levita, a nebo si nechat rozhodit svůj program a odpovědět na výzvu, která se přihodila? To 

znamená převzít odpovědnost za toho, kdo se mi na cestě přihodil. A převzít odpovědnost 

znamená, ţe je třeba tu záleţitost dovést do konce.“ Tedy nebýt lhostejný, i kdyţ to není moje 

věc, můj problém, nemusím být zainteresován přímo, ale přesto bych měl cítit povinnost, nárok 

přikročit, nebo případně zakročit. Tam, kde Platónův filozof bere za ruku a učí lepšímu nazření, 

odstraňuje nepovedeniny, zmetky a zlo, tam hebrejec tvoří něco navíc. Tvoří dimenzi nad rámec 

práva a povinností, které by mohl udávat třeba Sokratův boţský hlas. A to je odpouštění. 

Hebrejec odpouští, neoplácí nikdy zlo zlem, ale milosrdenstvím. A skrze něj, skrze milosrdenství 

učí člověka být lepším člověkem. Právem lze zlo vymezit, nicméně v ţidovské  tradici, 

reprezentované Jeţíšem, znamená proměnit toho, kdo se zla dopustil, odpuštěním v nového 

člověka. 

 

„Jdi a více nehřeš, odpouštím ti viny.“ Takto lze parafrázovat Jeţíše v evangeliích. 

Milosrdenství je hluboká kategorie, která otevírá moţnosti změny toho, kdo se provinil. Je pro 

učitele velmi podstatné při práci s ţáky, zvlášť se ţáky problémovými, netrvání na vině a 

neměnnosti  člověka. Vţdy je třeba si uvědomovat, ţe se jedná o proces, který učitel můţe do 

značné míry ovlivnit. 

 

Ţidovství také otevírá otázku odpovědnosti jako lidské kategorie vázané na individuum. 

Vyzývá člověka, nikoli dav, výzva musí být přijata niterně, jedincem, neopakovatelným 

individuem. 

 

Dále toto pochopení člověka, na kterém rostla naše evropská tradice, rozvíjí křesťanství. Zde 

se však opět vymezuji – jedná se o křesťanskou tradici jako o filozofické pojetí člověka. Nikoli o 

tradice církevní, svazující člověka dogmaty a doktrínami, či jakékoli jiné. Křesťanství jako první 

definovalo výpověď o vykoupení člověka, ať je jakýkoli. Kaţdý má na toto vykoupení výsostné 

právo. S tímto konceptem pak pracuje i humanismus. 
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Tato doba definuje kulturu lidských práv odvozených od antického dědictví lidských ctností. 

Hebrejská kultura tematizuje lidská práva a povinnosti v odpovědnosti za své vlastní činy. 

Projevuje se zde velmi silná sociální dimenze. Jednotlivec není jiţ součástí obce a polis, ale je 

součástí všeho lidu, v hebrejském případě lidu smlouvy, lidu vyvoleného Jahvem. A Jahve ţádá 

činit spravedlnost, je tu tedy velmi silný nárok na jedince,  na jeho cítění a soucit. Hebrejské 

dědictví je v odpovědnosti, v paměti, v paměti směřování v čase, v tom, ţe co jsem včera slíbil, o 

tom budu vědět dnes i zítra a v následujících dnech a budu tak činit. Odmítá tedy jakoukoli 

mravní indiferenci od nároku, ať je jakkoli starý. Zde se propojuje právě Sokratův boţský hlas a 

Jahveho nekompromisní nárok. Právě tyto postoje se kupříkladu promítly do Všeobecné 

deklarace lidských práv. 

 

Co z tohoto plyne pro učitele? Je to nárok, odpovědnost k sobě samému, abych neustal ve 

svém snaţení, abych nerezignoval po případném neúspěchu a to samé vyţadoval i po ostatních, 

po svých svěřencích. Je to i sociální zainteresovanost, neindiferencializace od všeobecné 

mravnosti a etiky. Dále pak je přínosem jasné pochopení jedinečnosti lidské identity, nikoli 

z hlediska psychologie, ale z hlediska zcela lidského. 

 

Dalším moţným přínosem je protnutí mezi hebrejskou a antickou tradicí odpovědnosti v tom, 

ţe odpovědnost je práce a odpovědnost je statečnost. Je to něco, co něco stojí, co není zadarmo a 

vyţaduje celého člověka. Odpovědnost lze nejlépe pochopit z příběhu o Nathánovi a Davidovi, 

kdy Nathán vystoupí proti Davidovi, svému králi, a řekne mu, ţe spáchal zločin, vraţdu. Řekne 

mu to nehledě na následky, řekne, ţe král nemá pravdu a nekonal dobro. To je dimenze, která 

daleko přesahuje například Platónovo chápání státu. David, hebrejský král, svou vinu přiznává a 

kaje se. Zde je jasně vidět hebrejské smýšlení a pochopení pojmu zodpovědnost. 

 

 Hebrejská kultura má jasně kladný vztah k práci, ale s nadsázkou zavádí i ekologické 

smýšlení. Člověku přece není dána země do uţívání aţ zneuţívání, jak bylo později často 

chápáno, ale do správy. Zde je jasný jazykový rozdíl. Uţívám-li něco, mohu to vyčerpat, 

spravuji-li však něco, starám se, abych jak já, tak i spravované mělo z mé práce uţitek. 

Hebrejská tradice neguje platónskou duševní práci jako výsadu elity, povznesenost nad tělesnost 

a manuální práci, která je určena otrokům. Hebrejská tradice přiznává práci důstojnost, kterou jí 

v pozdější době navrací aţ sekulární humanismus a osvícenský empirismus. 
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3.3. Humanismus 

 

Doposud jsem se dostal k tomu, ţe kořeny našeho myšlení jsou protkány hebrejským činěním 

spravedlnosti, platónskou idejí nejvyššího dobra, křesťanskou láskou k bliţnímu a odpuštěním, k 

Sokratově dobru pro dobro samo a stoické rovnosti všech lidí. Z tohoto všeho vychází 

humanismus. Křesťanství a ţidovství upřednostňuje druhého před svým vlastním egem, nehledě 

na nepohodlnost činění v tomto duchu. Humanismus jako láska k bliţnímu jde mnohem dál. Karl 

Jaspers napsal „já nechci být já bez milovaného ty“, bylo to v kontextu druhé světové války. 

 

Humanistické hnutí odmítá budování štěstí bez bliţního a kategoricky odmítá budovat své 

štěstí na utrpení cizího. Je to vysoce transcendentní počin. Humanismus tím vrcholně překročil 

své  vlastní já. 

 

Humanismus obecně označuje různé myšlenkové směry zaměřené na člověka, lidství a 

lidstvo. Je to postoj uznávající kaţdou jednotlivou lidskou bytost. Myšlenkový směr, který 

zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí, a staví se tak proti různým partikularismům, 

rasovým, jazykovým, národním nebo náboţenským. Historicky ho lze zařadit do období 

přechodu středověku a novověku, renesance a humanismu. Následuje pak sekulární humanismus, 

který přetrvával zhruba do druhé světové války. Největšího rozkvětu doznal humanismus v době 

renesance, kdy se vţilo několik myšlenek právě ustanovujících humanistické myšlení. Například:  

Ţivot není jen přípravou na ţivot po smrti, ale má svou vlastní cenu. Svoboda je potřebná pro 

vedení plnohodnotného ţivota. Smyslovou skutečnost je třeba bedlivě a pečlivě zkoumat. Tyto 

myšlenky byly svým přínosem zásadní. Později vytvořili tyto myšlenky základ pro humanismus 

v podobě lidských práv, demokracie, snahy o zlepšení sociálního postavení znevýhodněných a 

chudých a zůstávají myšlenkovým základem společnosti ve snaze o omezování násilí ve světě. 

 

Humanita ve svých ideálech znamená přesáhnout hranice egoismu. Humanita je aktem 

transcedence. Humanita jako jediná ze všech plodů evropského myšlení dosáhla překročení 

vlastního já bez jakýchkoli náboţenských berliček. „Stala se místem největší slávy lidství, neboť 

rozpoznala, ţe největší sláva je v překonání vlastního já a tak i odřeknutí se vší slávy.“ [Otakar 

A. Funda, Znavená Evropa umírá, str. 43] 

 

Na rozdíl od evangelijního přístupu, který sice také přesahuje své vlastní já, skrze 

odpouštějící lásku a skrze tuto lásku i hlubokou lidskou vnitřní proměnu, se humanitní přístup 

orientuje na člověka, kterému právě ona láska není dána. Aby člověk dosáhl evangelijního 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Partikul%C3%A1rn%C3%AD
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poznání a své změny, musí být touto láskou obdarován a tím nastává ona změna. Humanismus 

na rozdíl od výše popsaného hlásá, ţe člověka „spasí“ plnění humanitních norem. Další rozdíl je 

ten, ţe evangelium oznamuje příchod království boţího a jeho existenci „kdesi“, humanismus je 

schopen vidět ono království boţí v lidském nitru. 

 

Pro sekulární humanismus, navazující na ctnosti vzešlé z antické tradice (Sokrates, Platón), 

„je humanita program, meta a vzor ideálů, k nimţ člověk sám sebe, ze své lidské ušlechtilosti a 

v síle své ctnosti směruje.“ [Otakar A. Funda, Znavená Evropa umírá, str. 49] 

 

Sekulární humanismus se vyprofiloval z humanismu, který má zaklad v křesťanské tradici, 

nicméně odmítá scholastická dogmata, téma boţího spásného plánu a determinaci dějin.  

Sekulární humanismus je humanita bez boha. „Rodí se tezí holandského humanisty a právníka 

Hugo Tritia, ţe je třeba jednat, jako kdyby boha nebylo.“ [Otakar A. Funda, Znavená Evropa 

umírá, str. 43] Na to pak naváţe Jean Paul a Fridrich Nietze zvoláním „Bůh je mrtev.“ Tímto se 

zakládá humanita bez garance boha a bez zdroje jakékoli jiné síly neţ síly vlastního ducha.  

 

Sekulární humanismus hlásá humanitu pro humanitu samu, podobně jako Sokrates chtěl 

dobro pro dobro samo. Humanita je pak výsostným aktem člověka, lidské seberealizace v 

projektu humanity. Tento směr si uvědomuje, ţe není moţná civilizace bez etických hodnot a 

jejich respektování. Právě v tomto období vznikne na principu „Co nechceš, aby ti činili druzí, 

nečiň ty jim“ ústřední teze humanity, Kantův kategorický imperativ : „Jednej tak, aby tvé jednání 

se mohlo stát obecně platným pravidlem.“ Sekulární humanismus je zatím posledním snaţením a 

úsilím o nalezení garance toho, co platí. Garancí byl bůh, v zákonech zjevená vůle a boţský hlas 

(Sokrates), nebo hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně (Kant), Platónova myšlenka 

idejí kdesi nad námi, nebo nezadatelné hodnoty, které se i přes dočasné potlačení vţdy znovu  

objeví (Patočka). Dále to mohou být podoby konstruktivismu a konceptualismu. 

 

Všeobecně všechna tato zdůvodnění humanity, zaloţená na čemkoli, jsou podmíněná 

sociokulturní a dějinnou situací. Jsou podmíněna náboţenstvím, nebo celkovou, či dílčí 

filozofickou koncepcí, která je uznávána ve společnosti. 

 

Zajímavým směrem sekulárního humanismu je humanismus biologický. Tímto směrem se 

kupříkladu zaobírali Albert Schweitzer a Karl R. Popper. Objevuje se zde otázka, zda uprostřed 

moderní společnosti, uprostřed globálnosti našeho světa, existuje etická norma, která by nebyla 

spojena s určitým  regionálním a sociokulturním zdůvodněním. Tedy norma, která by existovala 
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sama za sebe. Nalézá velice prostou odpověď: Ţivot je hodnota sama o sobě, ţivot je normou 

ostatní normující. Zdůvodnění je velmi jednoduché – bez faktu ţivota bychom nevedli ţádné 

úsilí o zakotvení etiky (Funda 2002). Ţivot je hodnota kladná a není třeba dále argumentovat.  

 

Evropská humanita je dvojího zaloţení – jednak je zaloţena na odpovědnosti, na lidském 

mravním vědomí a rozhodování a pak odkazuje na řád přírody. 

 

Zakotvení biologického humanismu spojuje oba tyto směry a zároveň spojuje evropskou 

kulturu a kultury východu. Tím se stává poměrně výjimečnou svou aktuálností v dnešní 

multikulturní době. Tento směr  právě hodnotu ţivota zdůrazňuje velmi pádně. Ţivot je hodnotou 

z důvodů ţe je ve své podstatě mimo nás. Člověk ţivot nestvořil, nedal mu počátek, stejně tak 

jako neumí v dohledné době ţivot vrátit, pokud se mu to vůbec někdy podaří. Proto je ţivot 

hodnotou takříkajíc nad námi. Nicméně ţivotu se musí dostat smysluplného naplnění. Není to 

tedy pouhé uctívání hodnoty, ale i nakládání s ní. Na druhé straně je to i etický problém. Uznání 

ţivota jako hodnoty můţe vést k ospravedlnění agrese proti jinému ţivotu v zájmu zachování 

ţivota vlastního. Tato agrese však můţe být nepřiměřená a neadekvátní. A. Schweitzer, který se 

tímto problémem zabýval, argumentoval, poté co vypustil křesťanská přikázání a etické garance   

úcty k ţivotu, ţe člověk jako bytost schopná rozumové reflexe je schopna vcítit se do druhé 

bytosti a tomu přizpůsobit své jednání, čili opět: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ 

Uvědomění ale není garance chování, je zde nutnost onoho sebepřesáhnutí a uvědomění si 

situace, ať jiţ kritickým myšlením, nebo zakotvenou ideou.  Tím bych navázal na druhé ohnisko 

evropské humanity. 

 

Je to ohnisko existencionálního rozhodnutí, uposlechnutí mravní výzvy. Tento úhel pohledu 

je oproti racionalitě přírodního  humanismu ve své podstatě velmi iracionální. Iracionální v tom 

smyslu, ţe navzdory všem racionálním úvahám a argumentům padne rozhodnutí učinit něco 

iracionálního, nadějného a pozitivního. Nicméně to není rezignace či opuštění  racionality. 

Takové rozhodnutí je podle A. Schweitzera (Funda 2002) etickou mystikou, tedy ono 

existencionálně iracionální rozhodnutí pro naději, které  však rozlišuje mezi naivitou, kterou si 

můţeme dovolit, a naivitou, kterou si dovolit nemůţeme. I tak je to rozhodnutí iracionální, 

kterého se nesmíme bát a musíme se ho odváţit. Je to výzva transcendentní, tedy výzva jako 

přesah lidské danosti a povinnosti. Není podmíněna ničím jiným neţ námi samotnými a nelze se 

jí nepodřídit, pakliţe si nechceme svým svědomím komplikovat ţivot. Humanitní myšlení tak 

jako předešlé křesťanské a ţidovské uznává transcedenci, nikoli však z pozice víry, ale 

především  z pozice rozumu a etiky.  
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Závěrem k tématu humanismu bych rád uvedl, ţe podle některých filozofů humanismus jiţ 

neexistuje. Po první světové válce, po Verdunu,  byl humanismus silně otřesen a po druhé 

(někteří uvádějí po Osvětimi, jiní po Hirošimě) se dá říci, ţe se zhroutil také díky skepsi, 

mravnímu rozkladu a nástupu totalitních reţimů, které ve své podstatě humanitní ideály ničí do 

posledního… 

 

 Nicméně stále zde zůstává kritické myšlení, racionalismus, kterého je stále zapotřebí. A 

konkrétně ve výchově by měl být humanismus zachován ve své původní podobě. S etikou 

nezaloţenou na dogmatech, přikázáních a ideových berličkách. S akcentem na racionalitu a 

exaktnost, nikoli však bez lidské roviny. Filozofie a její kořeny v humanismu by se měla stát i 

podloţím pro výuku a vzdělávání. Zatím nic nenahradilo původní humanismus v jeho vrcholu. 

Biologický humanismus je alternativou jako nástupce nejspíše jako jediný, neboť ostatní 

filozofické směry se zdají být vzdáleny ve své metafyzičnosti a psychologie jako taková 

nedokáţe přesně postihnout pojmy jako transcedence anebo „výchova k lidství“ tak přesně a tak 

objektivně jako právě filozofie, která se neohlíţí na procesy v člověku, ale na člověka 

samotného. 

 

Dále nám humanismus  jako poslední velký dar odkázal   svobodu a její vnímání, její hranice. 

Pochopitelně pojem svoboda se měnil. U Kanta to znamenalo „svoboda je přijatá poslušnost, 

přijatá kázeň“ - to je takzvaná rigoristická představa svobody – výrok z pera Gillese 

Lipovetského. Popper vymezuje svobodu jako svobodu ostatních tak, ţe svoboda druhých nemá  

znamenat to, ţe já se budu bát vyjít na ulici. Toto je svoboda jako test společnosti. Všichni 

vnímali svobodu skrze její hranice. Svobodu a její chápání nám humanismus vymezil právě 

skrze hranice. Svoboda, aby byla svobodou, musí být podle Fundy (Funda 2002) vymezena třemi 

pravidly: ţe svobodu mohu volit jen mezi moţnostmi, které jsou, ţe svobody si mohu vzít jen 

tolik, kolik unesu, ţe hranice mé svobody jsou dány nárokem svobody druhých. To nám dal 

humanismus a je jen na škole, na učitelích, jak si toto téma osvojí, aby byli schopni sami 

pochopit, ţe svoboda není prázdný pojem, nýbrţ zaslouţená hodnota, kterou si ale musí člověk 

zaslouţit svým chováním. 
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3.4 Stručný vývoj české filozofie výchovy ve dvacátém století 

 

Svou práci pojímám evropsky a proevropsky, ale zároveň z pochopitelných důvodů velmi 

pročesky. Proto bych si dovolil malý exkurz do vývoje české filozofie výchovy v devatenáctém a 

dvacátém století. Uvedu pouze myšlenkové směry, pár nejvýznamnější jmen a myšlenek, které 

byly v dané době důleţité, a do značné míry ovlivnily výchovné působení tehdejších pedagogů.  

  

Značná část pedagogických statí vycházela zpočátku z principů pozitivismu  - tedy ze 

stanoviska, které udává, ţe vše vychází z „daného“, tj. z jednotlivých ověřitelných faktů, a chce 

se pokud moţno vyhnout spekulacím. Pozitivismus byl kriticky zaměřen proti všem spekulárně 

orientovaným vědám a i více méně proti náboţenství . Mezi nejvýznamnější představitele tohoto 

směru u nás patřili František Drtina, Václav Příhoda, Emanuel Rádl,  Josef Tvrdý a  pochopitelně 

Tomáš G. Masaryk. Masaryk však například oproti Komenskému silně inklinoval k realismu. 

Sám sestavil svou koncepci vzdělanosti, jejíţ kořeny nalezneme v platónském, v křesťanském a 

humanistickém modelu. Domnívám se, ţe by bylo vhodné zde tento model představit, v podobě 

v jaké byl prezentován na začátku tohoto století ve Francii, a ocitovat z něj několik pasáţí: 

„Masaryk nám odkázal, ţe výchova a vzdělanost nejsou moţné:  

 

I. bez exaktní znalosti faktů, bez empirické vědy a racionálního vyhodnocení jejích 

výsledků, bez kvalifikovaného rozhodování a bez  soustavného úsilí uskutečňovat 

skrze věděcko-technický pokrok zlepšení v oblasti hygieny a v oblasti péče o zdraví 

a sociálních jistot;  

II. bez hluboké péče o člověka jako bytost duchovní a mravní, bez povznášení duše 

k vysokým ideálům humanitním;  

III. bez náboţného ztišení před svátostí, bez zřetele k zornému úhlu věčnosti.“ 

[Otakar A. Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad hladinou, str. 130] 

 

  „Úsilí o svobodnou, ideově nezávislou školu, v níţ  ideová doktrína především náboţenská, 

nesmí omezovat výsledky kritického bádání a moderní vědy, je v popředí všech jeho vystoupení 

k otázce školy.“ Zde je vidět modernost Masarykova smýšlení o výchově a vzdělávání. 

„Masaryk, který propagoval vzdělání jako nástroj výchovy i politické výchovy věděl, ţe vzdělání 

není toliko strohá znalost faktů, ale celková skladebnost poznatků ve směru ţivotní orientace, 

nicméně nikdy si nevytvořil protiklad mezi znalostí faktů a ţivotní, mravně odpovědnou orientaci. 

Patřil k té generaci pozitivistů, kterým jen zlovolná neochota porozumět můţe chtít upírat mravní 

zaujetí.“ [Otakar A. Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad hladinou, str. 131] 
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Poslední myšlenka, kterou bych chtěl z přednášky o vzdělávacím konceptu TGM vytknout, by 

byla tato: „Pedagogické úsilí je Masarykovi součinností na prosazování pravdy jako boţího řádu 

ve světě. Determinovanost dějin tímto boţím řádem pravdy je důvodem Masarykova 

pedagogického optimismu. Úsilí o výchovu a vzdělanost se podle Masaryka neodvíjí tváří v tvář 

beznaději, nýbrţ v Bohu je záruka smysluplnosti a konečné převahy tohoto snaţení.“ [Otakar 

Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad hladinou, str.132]  K této myšlence – k Masarykově myšlence, 

nikoli k Fundově, by jistě v naší velmi ateistické společnosti mohla být vznesena námitka 

ohledně postavy boha a jeho vlivu na dějiny. Tento názor ve své knize Bída historicismu Karl 

Reimund Popper nemilosrdně smetl, stejně jako jakoukoli determinovanost dějin a jejich 

směřování. Nicméně pokud si odmyslíme náboţenský podtext, zůstává nám krásná myšlenka, ţe 

pedagogické snaţení je smysluplné a i v beznaději bychom měli cítit jeho převahu. 

 

Dalším směrem, který v průběhu dějin ovlivnil českou filozofii výchovy, je evolucionismus, u 

nás zastoupený Gustavem Adolfem Lindnerem. V širším slova smyslu je evolucionismus názor, 

ţe realita i kaţdá její součást se vyvíjí. V sociologii se takto určují školy, které chápou 

společnost jako součást přírody, tedy ţe i na ni se vztahují evoluční zákony. Tento názor 

ovlivňoval myšlení hlavně ve druhé polovině 19. století. Ve dvacátém století se odkaz 

evolucionismu objevuje ve své přeměněné podobě jako neoevolucionismus. Hlavním 

reprezentantem původního proudu byl Herbert Spencer. 

 

„Evolucionismus vychází z pozitivistického proudu a je sám o sobě hodně diferencovaný. 

Jedna z hlavních myšlenek je, ţe nejrůznější společnosti procházejí stejnými vývojovými stadii. 

Plynule tato stadia na sebe navazují a neexistují mezi nimi ani ţádné překryvy ani skoky. 

Revoluce je vnímána jako patologický jev.“  

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Evolucionismus] . 

 

Později, po nástupu komunismu pronikla komunistická ideologie i do filozofie výchovy 

především marxistickou třídní teorií, která byla méně vnější a niterná i díky tomu, ţe byla 

vnucená reţimem. 

  

Jednou z nejvýznamnějších postav toho období byl Jan Patočka, nejznámější český 

fenomenolog. („fenomenologie – původně filozofický způsob zkoumání skutečností, jak se 

bezprostředně ukazují. Fenoménem se  zde však nenazývá pouhý jev, ale naopak pravda „věci 

samé“. Od fáze nazíravě popisné k výkladu smyslu. Je kritikou  matematizujícího 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoevolucionismus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitivismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Revoluce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Patologick%C3%BD_jev&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evolucionismus
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přírodovědeckého přístupu k člověku a světu. Inspirovala nové pojetí antropologie, psychologie, 

pedagogiky, psychoterapie, uměnověd aj.“ [ Průcha J. Walterová E., Mareš J., Pedagogický 

slovník, str. 64]). Nicméně vliv fenomenologie je mimo Patočkovo dílo v českém vzdělání 

minimální, ačkoli právě díky Patočkovi a jeho přínosu jistě stojí za zmínku. 

 

Po roce 1989 se filozofie výchovy příliš nerozvíjí, dá se konstatovat návrat pozitivismu a 

přejímání a převládání západních filozofických směrů, například i pluralismu. Vliv filozofie 

všeobecně upadá a silnější vliv má psychologie, méně pak hlubinná a více behavioristická, jeţ 

vychází z vnějšího chování a zdůrazňuje pojmový rámec podnět - reakce. Nejsilnější filozofický 

vliv v našem prostředí pak mají ještě směry empiricky zaměřené, na rozdíl od směrů 

duchovědních, které i vzhledem k české historii mají minimální zastoupení. 
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4. Učitel a svět kolem něj 

 

K tomuto tématu, které je jedním ze dvou stěţejních v mé práci, vyuţívám díla Radima 

Palouše, který se zabývá podrobně filozofií a výchovou přesně ve smyslu, jakým se má moje 

bakalářská práce odvíjet.  

 

Nejprve tedy: kdo je učitel? 

 

Učitel vyučuje ţáky. Rozdíl mezi pedagogem a učitelem v současném slova smyslu je ten, ţe 

pedagog podle Palouše je za a) odborník, který se zabývá teorií výuky, resp. výchovy, totiţ 

pedagogikou; b) kaţdý, kdo se zabývá výchovou a vzděláním, tedy učitelé i rodiče či pěstouni 

všeho druhu. Tedy pedagog je ten, a teď si dovolím vrátit se k antice, kdo metaforicky řečeno 

vede svěřence jeho cestou ţivotem. Není to jen učitel. Toto je důleţité si uvědomit, neboť ţivot 

dítěte a jeho postoje ovlivňují právě jeho rodiče, opatrovníci. Proto musí pedagog počítat i 

s nezdary při onom vyvádění z temnoty, při probouzení lidství v člověku. 

 

„Latinsky je učitel magister, odtud české mistr – učitel je hlavním tvůrcem ţivé výuky. Jakkoli 

je tu kvůli ţákům a je za jejich učení zodpovědný, není tu z jejich vůle ani podle jejich chuti, 

protoţe přichází poslán školskými autoritami. On je výukovou autoritou. Působit můţe přímo 

v osobním styku nebo nepřímo různými výukovými prostředky. Společnost od učitele očekává, ţe 

bude hoden svého povolání. Tak se vypočítávají nejrůznější ctnosti, které mu mají být vlastní, a 

také nectnosti, které mít nemá. Naprostá většina těch negativních i pozitivních jsou 

charakteristiky obecně lidské.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní 

pedagogiky, str. 39] 

 

Učitel je osobou, která musí být vzdělaná, má mít svou odbornost, dále pak vzdělání 

v pedagogice, do níţ neoddiskutovatelně patří právě filozofie jako její neoddělitelná součást, 

nikoli pouze jako jedna z disciplín. Neboť filozofie je výchovou, dialogem, konfrontací, 

diskurzem, tedy vším, co nás vzdělává. Učitele filozofie vyhání z role pouhého hlídače studentů, 

z role mravního policisty nebo animátora výuky do role zcela jiné, do role průvodce po cestě 

procházení ţivotem. Učitel vede ţáky k onomu lidskému rozměru, coţ je úděl velmi náročný, ale 

velmi důleţitý a naprosto potřebný. 

 

Výchovu a vzdělání nelze okleštit dogmaty, metodikou a didaktikou. Zde odkazuji na Palouše 

i Fundu zároveň. Výchova a vzdělávání není „cpaní prejtu do jitrnic“, vzdělání není zboţí. Je to 
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cesta. Filozofie nesmí být učiteli chápána jako „luxus intelektuálů, kteří provozují filozofické 

hrátky pro své sebeuspokojení a svou seberealizaci.“ [Otakar Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad 

hladinou, str. 60]. Pedagogika je jako hluboké lidské drama vzdělávání, jde zde o něco naprosto 

jiného neţ o technologie, strategie a kvalifikaci (vţdyť ony pojmy vycházejí z industrializace, 

z militarismu). Pedagogika je proces – cesta. 

 

Palouš píše: „Výchova není výroba, vzdělání není vpravování předloh do mechanické paměti. 

Ve výchově a vzdělání jde vţdy o vztah dvou subjektů, nikoli o vztah vychovatele-subjektu 

k vychovávanému a vzdělávanému jakoţto k objektu typu opracovávaného materiálu.“ [Radim 

Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 34] A dále dodává důraz 

tomuto tvrzení odstavcem, reflektujícím vývoj v devatenáctém a následně v dvacátém století: 

„Školní vzdělání se stalo co nutněji především přípravou na budoucí ţivot, rozumějme na ten 

„svůj“, takţe ona egocentrická motivace zůstává – a sestrvává. Učivo je tedy rozděleno  a 

dávkuje se adresátovi po částech podle receptury zvané osnovy. Vzdělání rovná se pěchovat do 

vzdělávaných vědomosti a dovednosti potřebné k tomu, aby vzdělávaný uspěl – nikoli aby 

prospěl světu tak, jak to onen dávný zakladatel novověkého školství měl na mysli, kdyţ mu nešlo 

o výbavu individua, nýbrţ o nápravu věcí lidských.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika 

pojmů školní pedagogiky, str. 34] 

 

 

Dá se tedy usuzovat, ţe filozofie výchovy je filozofickou antropologií související s výchovou 

a usiluje o filozofické zaloţení pedagogických kategorií, především výchovy a vzdělání. Nejedná 

se tedy o pojem zcela jednoznačný, musí se správně pochopit, aby nedošlo k nedorozumění. 

Není to doplněk k dějinám, není to něco nepotřebného, je to bytostné. 

 

Učitel je nástrojem výchovy a vzdělávání. Oba tyto pojmy definuje Palouš takto (přikládám 

ještě pro upřesnění pojmy výuka a vzdělanost): 

 

Výuka – je vyznačena třemi póly: učitel vyučuje ţáka učivu 

 

Výchova – podstatným znakem výchovy je záměrné a soustavné působení na člověka 

 

Vzdělání – je povaţováno za děj i stav. Děj: vzdělávání  - činnost učení. Stav: soustava 

vědomostí, dovedností a návyků, tedy osvojených poznatků a činností. 
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 Vzdělanost – celkový stav vzdělání v sociální skupině, v národě nebo ve státě. Pojem 

vzdělanosti zahrnuje i úroveň vědy, techniky a umění, sociálního, kulturního a duchovního 

ţivota společnosti. 

 

Rozeberme si tyto pojmy více do hloubky. Zde budu opět odkazovat na Radima Palouše a  

publikaci Filozofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky: 

 

„Školské vzdělávání je nepochybně jedním z předních faktorů euroamerického civilizačního 

rozmachu; prostřednicvím osnov, učebnic a graduovaného učitelstva se znalosti dostávají do 

obecného povědomí. Školské instituce poskytují kulturní a civilizační statky v přiměřených 

dávkách postupně, hodinu po hodině, ročník po ročníku. Jednotlivé stupně deklarují dosaţenou 

úroveň závěrečným vysvědčením, maturitou nebo diplomem. To mimoděk navozuje představu, ţe 

učivo je cosi přenosného, jednotlivé dávky se řadí tak, ţe na kaţdý jednotlivý stupeň navazuje  

následující. Terminologie potom hovoří o předávání poznatků a dovedností.“ [Radim Palouš, 

Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 29] 

 

Toto je vědecké pojetí vzdělání. Takto je definováno, ale co přesně tedy vzdělání znamená? 

 

Učitel ţáky učí, vzdělává, dává jim nahlédnout do nových poznatků, faktů. Ale má to svá 

úskalí především v osobě učitele. Učitel musí být schopen být více neţ oním dělníkem v procesu 

přípravy na budoucí zaměstnání. Musí se vyrovnat s nezdary při výuce, se svými schopnostmi a 

se schopnostmi ţáků, těch dobrých i těch špatných. Jak učitel vlastně učí? Především pouţívá 

vyprávění. Tento termín není zcela pedagogický, hodilo by se spíše nahradit ho pojmy výklad či 

přednáška, ale skutková podstata všech těchto činností je stejná, je to slovní předávání znalostí. 

Kromě určitých dispozic je samozřejmě nutné si uvědomovat, komu, co a proč vypravuji. 

 

„Zpřítomňovat vyprávěním neznamená tedy nezávazně fantazírovat, nýbrţ i tento způsob 

lidského postihování skutečnosti si ţádá závaznost, totiţ odpovědnost k tomu, co hodlá 

vyjadřovat. Vyţaduje splnění vypravěčova poslání.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika 

pojmů školní pedagogiky, str. 32]. Následně pak dodává: „Jak to, ţe imaginace, tj. 

obrazotvornost, obraznost má relativně menší podíl ve výchově, zvláště té školní, neţ deduktivní 

racionalita?  Vţdyť hned na počátku  výkladu o výchově vkládá Platon do úst Sokratových 

formulaci: A nyní si představ rozdíl mezi duší vzdělanou a nevzdělanou tímto podobenstvím.“ 

[Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 22] 

 



  

 28 

 

Nejde tedy o suché nahlédnutí do problematiky, je třeba odezvy, reakce, diskuze, zamyšlení 

nad výkladem a to nejen ţáky, ale i učitelem. Učitel sám by neměl mít pocit své vlastní 

neomylnosti, měl by být přístupný diskuzi. 

 

„Teprve překračováním vlastní nedokonalosti tím, ţe se sdělované i akceptované bere se 

skromnou rezervou, ţe se umístí do oblasti tušeného, a tedy znovu vyhledávaného, lze narativitu 

otevírat své povaze, totiţ zbavit ji jha deduktivního diktátu a uvolnit prostor pro imaginaci.“ 

[Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 33] 

 

Vyučování rozvrhuje učitel systematicky na určitý den a určitou hodinu, nicméně s ohledem 

na aktuální situaci ve třídě. Jakkoli jeho vyučování plyne po celou dobu školního roku  soustavně 

krok za krokem, nemůţe pokračovat bez ohledu na skutečnou ozvu své učitelské aktivity. 

V tomto směru je působení učitele plastické: reaguje na momentální atmosféru, aniţ by lacino 

vzdával předsevzatý cíl. Takţe ověřuje, jak dalece je ţákovský  tým „s ním“, a to spíše u ţáků 

učebně horších. Učitelovým posláním je nejen dostatečně výukově podněcovat ţáky dobré, ba 

nadprůměrné, ale dbát na to, aby „se chytili i ti horší, ba nejhorší“. 

 

Tak by měl podle Palouše učitel postupovat. Je to zcela logické, zde se právě odráţí problém, 

který nemusí vţdy postihovat strategie, plány a didaktiky. Toto je záleţitost zcela osobnostní a 

osobní – je to záleţitost učitele. Jeho motivace a jeho schopnosti motivovat ostatní. Vzdělání je 

proces, je to láska k moudrosti, onu lásku musí učitel sdílet s ţáky a snaţit se, aby ji sdíleli s ním. 

Je zde však riziko. Palouš píše: „Ten, koho milujeme, je sice ne-já, ale vidíme v něm sebe, je 

spojen, sjednocen s naší podstatou, není proti nám, i kdyţ přesto zůstává jakoţto druh druhý!“ 

[Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 25] – toto můţe být 

antinomie, zde se ukazuje problém přílišného zaujetí, které nebude opláceno, nebude vraceno 

stejnou intenzitou. Pak můţe dojít k rezignaci a k pouhému, jak říká Funda (Funda 2009) „cpaní 

prejtu do jitrnic“. To je otázka  sahající opět do antiky, otázka uměřenosti. 

 

Tolik k vzdělávání a vzdělání. Je naprosto jisté, ţe zde je potřebný lidský potenciál, nejenom 

odbornost získaná studiem. Jelikoţ člověk je tvorem reflektujícím své chování a reflektují svojí 

reflexi, je zde nutná reflexe pouček, didaktik a strategií, bez kterých se ovšem učitel neobejde. 

Ale jde především o osobnost učitele, který proces vyučování a tedy vzdělávání 

zprostředkovává. Jde o jeho pojetí, které by mělo být co moţná nejvíce vzdáleno pojmu výroba. 
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Kromě vzdělávání má  učitel i vychovávat. Výchova je více neţ vzdělávání bytostného 

charakteru, nejde jiţ o předávání faktů, jde o předávání pohledů, vhledů a postojů, které si naše 

civilizace, a to civilizace demokratická a humanitně zaloţená, vypěstovala a vydobyla za dobu 

svojí existence.  

 

Výchovu jako pojem definuje Palouš takto: „Výrazem výchova se zpravidla rozumí záměrné 

působení jednoho člověka na druhého: vychovatele na vychovávaného, s cílem přivádět ty, na 

něţ se působí, do pravé lidské podoby jejich individuálních osudů.“ [Radim Palouš, Filozofická 

reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 15] 

 

A přidává: „To podstatné, co má výchova a škola činit, je domestikovat člověka, ne aby 

zůstával samosvojným, ale aby pečoval o celý svůj byt a pobyt,  o svět s nebem nad hlavou, byť 

obtěţkán gravitací…“ „..A tak výchova, která je starostí o lidství jakoţto péče o svůj 

správný/spravující, tj. dobrý pobyt, je starostí o svět, aby byl dobře, totiţ aby vůbec byl.“ 

 [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 28] 

 

Zde se opět dostáváme k odkazu sekulárního humanismu, k důrazu na jednání, činění a 

odpovědnost. Toto lze definovat pravidly, ale jakékoli sepsání, jakákoli unifikace přináší 

problém jistého ideálu, který nemusí být přenositelný, uplatnitelný za jakékoli situace. Pak  tedy 

k všeobecně uznávané tezi, ţe: „škola má člověka připravit na ţivot“,  a zde nelze popřít, ţe ve 

škole se dostává ţákům jak vzdělání, tak výchovy, záleţí právě opět na učiteli, jeho postojích, na 

jeho osobnosti, jak povede ţáky, aby dokázali pečovat o svůj pobyt, aby se oprostili od svého já 

směrem ke společnosti. Výchova je nástrojem postoje k ţivotu. K tomuto tématu se Palouš 

vyjadřuje: 

 

„Lidský ţivot překračuje danost, a to jak tu bezprostřední, tak onu tajemnou. Je vţdy 

disponován překročit a překračovat vše co před ním stojí: toť lidská filosofie, transendence. 

Veškero lidské počínání se tak stává dílčím, neboť je osudově ponořeno do stále ustupujícího 

horizontu všech horizontů. Tímto směrem nakonec vy-vádí kaţdá e-dukace, vý-chova!“ [Radim 

Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 17] 

 

„Lidskost – to, oč se má výchova starat především – je v rámci sokratovsko-platonsko-

aristotelské tradice tím, co člověka radikálně odlišuje od všech ostatních bytostí: je jen tam, kde 

bytost překračuje sebe sama, kde se bytost „vidí“, „vnímá“, kde od sebe odstupuje, aby  se 

kritizovala, soudila a obviňovala – a byla za sebe odpovědná a sebou vina. Tím je nadána 
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starostí o to, jak se světem člověk zachází, tedy nejen o „svou“ podobu sebestředně 

orientovanou.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 19] 

 

Není to však pouze záleţitost antiky, ač z antiky vychází, je to záleţitost celé evropské 

kultury. Křesťanství a především ţidovství se zaobírají otázkou viny, otázkou svého vztahu, ke 

světu, k bohu, k Jahvemu a jeho nároku. A dále, oprostíme-li se od tématu boha, který, jak píše 

Funda (2002), je pouze největším lidským vynálezem, otázkou, kterou člověk umístil nad sebe, 

jako autoritu, která podřizuje jeho jednání, je to výsostný přínos sekulárního humanismu. Zde se 

nám objevuje Kant a jeho kategorický imperativ. Popprova a Karnapova etika. Poznatky se 

mohou měnit, vzdělání a jeho cíle se mohou měnit, výchova by však měla zůstat stejná, má to 

být výchova k lidství, ne k sobě, ale k druhým. 

 

S tím je pevně spojena otázka odpovědnosti. Jak všeobecné odpovědnosti, tak především 

odpovědnosti učitele k ostatním. Takto ji popisuje Palouš: 

 

„Pocit odpovědnosti klade dvojí důraz: na já a na povrch. Jako by to, co bylo jednotou chtění 

a činu, se oddělilo. A přesto ono zdvojení je ţito jako můj omyl, moje vina, můj nezdar. Rozdělení 

není rozdělením čehosi tam, mimo mne, od toho, co jsem já sám. Takţe já  a čin není rozdělením, 

nýbrţ naopak spojováním, činem spojení, tvorbou identity sebe jako jevícího a zjeveného.“ 

[Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 47] 

 

Lidská, a tedy i dětská či ţákovská autenticita je jako cosi dvojího: o něco jsem usiloval a 

něco chtěl – a nezdařilo se to. 

 

Celkově výchova určuje postoj k okolnímu světu. V historii, jak uţ jsem dříve předeslal, se 

setkáváme s mnoha podobami postoje k okolnímu světu, především jde o to, jak se ke světu 

postavit. Křesťanství říká, ţe svět byl dán člověku k uţití, nicméně Starý zákon v původním 

překladu říká, ţe svět byl dán člověku do  správy! Zde je jasný rozdíl mezi „do uţitku“  a do 

„správy“, protoţe správa ukládá povinnost pečovat, nikoli jen uţívat, čerpat a nakonec vyčerpat. 

Toto je jenom nástin dvou z mnoha východisek, jak pohlíţet na svět. Podle Palouše a jeho 

výkladu výchovy se můţeme tázat stejně jako autor: 

 

„Kdy je člověk se světem spřátelen tak, aby ani nebyl jeho otrokem, ani sám nezotročoval 

svět? Ne v pasivním obráţení a odráţení, ne v pochopení a uchopení! Je to jedině tam, kde jsme 

v lásce spolu, totiţ kdyţ tvoříce zobrazujeme tak, ţe neopouštíme skutečnost, ţe jsme s ní a v ní, 
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jsme s ní spojeni imaginací. Je to zapomínaná imaginace, kterou výchova musí mít na paměti, 

protoţe právě ona je otevřená přirozené skutečnosti, na kterou nefabrikuje namyšlená a svévolná 

pseoudoindividualita.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, 

str. 26] 

 

Dále dodává: „Svět sám člověka potřebuje, aby se skutečnost mohla zjevit, a to v částech i 

v celku.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 27]. 

Nicméně toto je spíše fenomenologický přístup, nemající daleko k metafyzice. Druhý přístup, jak 

pohlíţet na svět, je kritický realismus. Ten vyjadřen v knize Ţivot je řešením problémů. Popper 

je ve  svém náhledu na svět větší realista, ale ví, ţe lidské city, emoce, pocity do něho stejně 

patří. Rozděluje realitu našeho světa na „tři světy“. Svět A je světem fyzických procesů, svět B je 

světem duševních procesů a svět C „ nejširším smyslu nazývám produkty lidského ducha; v uţším 

smyslu hlavně svět teorií, včetně teorií špatných; a dále pak svět vědeckých problémů včetně 

otázek po pravdě či nesprávnosti různých teorií. V širokém smyslu patří ke světu 3 také básně a 

umělecká díla." [Popper, Ţivot je řešením problémů, str. 81]. Svět B je tedy prostředníkem mez 

světem A a světem C, které tak na sebe vzájemně působí. Popper zajímavým způsobem 

argumentuje ve prospěch relativní nezávislosti světa C, který je sice produktem světa B, ale má 

vnitřní strukturu, která je zčásti autonomní. Například řada přirozených čísel je patrně naším 

vynálezem, ale prvočísla nevynalezl nikdo – ta byla v číselné řadě objevena. 

 

Oba tyto přístupy jsou pouhým exkurzem do filozofie, nicméně mohou významně profilovat 

jak učitele, tak jeho ţáky. Výsledek je však poměrně stejný a obě teorie mají přispět k 

pozitivnímu chápání světa a výchově k němu. 

 

 Další pohled nabízí Palouš slovy: „K pravosti pravé podoby patří nezbytně starost o svět, 

jehoţ je součástí, zvláště pak o pravost druhých lidí. Tak ve světě lidském existuje starost o jiné – 

ta však není ničím jiným neţ výrazem náleţité starosti o sebe, byť by šlo o sebeobětování, které 

obětí za jiného dosahá na vrchol lidskosti: proto je péče o lidství bytostně výchovou.  Starat se o 

lidství vůbec – toto je posláním vychovatelského působení. [Radim Palouš, Filozofická reflexe 

několika pojmů školní pedagogiky, str. 20] 

 

 Dobro a zlo si výchova nevymýšlí a  nestanovuje je z lidské svévole, má totiţ skutečnost, která 

je k dispozici „před“ sebou v péči.“ [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní 

pedagogiky, str. 21] 
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Zde bych rád navázal dalším exkurzem. Tato skutečnost můţe být i zkušeností a vyvarováním 

se opakování jistých lidských chyb. Například Karl Jaspers nám můţe ukázat skrze Otázku viny, 

její příspěvek k německé otázce, dobrý příklad, proč je výchova bytostná a potřebná. Jaspers 

(Jaspers 2006) v knize podrobně rozebírá otázku viny: 

 

Vinu kriminální, která spočívá  v objektivně prokazatelných činech, její instancí je soud, 

zjištující skutkovou podstatu. 

 

Vinu politickou, která spočívá v činech státníků a v příslušnosti k určitému státu – všichni 

občané společně, podle Jasperse, odpovídají za to, jakou mají vládu. 

  

Vinu morální, které se dopouští svými činy konkrétní, určitý jedinec, zodpovědný za všechny 

své činy, nejen  osobní ale i politické a vojenské. Zde Jaspers upozorňuje (pochopitelně 

vzhledem ke kontextu), ţe zločin zůstává zločinem, i kdyţ byl vykonán na rozkaz. Dodává, ţe 

kaţdý čin je vzhledem k okolnostem vţdy podřízen morálním kritériím. Instancí zde není soud, 

ale vlastní svědomí a komunikace s blízkými lidmi. 

   

Vinu metafyzickou „Existuje solidarita mezi lidmi jako lidmi, v jejímţ důsledku je kaţdý 

spoluodpovědný za všechno bezpráví a všechnu nespravedlnost na světě, zvláště za zločiny, 

k nimţ dochází  v jeho přítomnosti nebo s jeho vědomím. Jestli jsem neučinil všechno, co jsem 

mohl,  abych jim zabránil, jsem spoluvinen. Jestliţe jsem nenasadil svůj ţivot, abych zabránil 

zavraţdění druhých, ale jen přihlíţel, cítím se vinen způsobem, který nelze právně, politicky a 

morálně přiměřeně postihnout.“ [Karl Jaspers, Otázka viny, str. 26] Zde je nutné přihlédnout 

k době vzniku textu, nicméně text je aktuální, pravdivý a citově nezabarvený, proto jsem si ho 

zde dovolil pouţít. 

 

Jaspers k tomuto dodává, ţe rozlišováním mezi pojmy nás má uchránit plochého tlachání o 

vině, které ve výsledku staví všechno na jednu úroveň a posuzuje v hrubém záběru. Tímto se 

dostáváme k Jaspersově výchovnému přínosu: „Morální prohřešky jsou základem poměrů, 

z nichţ politická vina a zločin teprve vyrůstají. Dopouštět se nesčetných malých činů nedbalosti, 

pohodlného přizpůsobení, laciného ospravedlňování bezpráví, nepozorované podpory bezpráví, 

podílet se na vzniku veřejné atmosféry, která šíří nejasnost, a jako taková teprve umoţňuje zlo, to 

vše má následky, které zčásti také podmiňují politickou vinu na poměrech a dění.“ [Karl Jaspers, 

Otázka viny, str. 28]  
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Toto by mohlo být jedno z východisek výchovy. Vina a její chápání. Jaspers upozorňuje na  

nebezpečí nedostatečné morální prevence. Jedinec je zde vystaven přijímání viny a jejímu 

chápání. Pokud ji správně pochopí i v širších souvislostech, bude mnohem lépe připraven se 

činu, vinu způsobujících vyvarovat. 

 

Otázkou výchovy můţe být právě i ono cítění a vnímání viny. Nemyslím pouze její rozdělení, 

ale její přijetí, pochopení. Díky názornosti můţeme docílit pochopení viny a snaţit se o její 

neopakování, o předcházení dějinným aktům, které by měly hrůzné následky, díky kterým tato 

kniha vznikala. Je to jedno z významných děl sekulárního humanismu upozorňující na jedno 

z nejstrašnějších lidských údobí. Jistě lze přihlédnout k historickým okolnostem ale i tak, dle 

mého názoru, lze výchovou, jako prevencí docílit neopakování takovýchto činů, které byli 

podnětem k napsání Otázky viny. Výchova tedy budiţ právě i prevencí. Neboť nám poskytuje 

správný vhled na svět, na jeho sloţitosti a „komplexitu komplementarity komponent v kontinuitě 

a kontextu“. [Otakar Funda, Znavená Evropa umírá, str. 111] 
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4. 1 Etický diskurz. Proč etika? 

 

Etika je teorie morálky. Je filozofickou disciplínou  zkoumající morálku, morálně 

ospravedlnitelné jednání a morálně-etické normy. “Etika se zabývá teoretickým zkoumáním 

hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje moţnost volby 

prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od 

morálky, která je blíţe konkrétním pravidlům, se etika snaţí najít společné a obecné základy, na 

nichţ morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. Etika se dále dělí na další disciplíny: e. 

analytická, e. autonomní, e. deontologická, e. environmentální, e. evoluční, e. feministická, e. 

heteronomní, e. individuální, ţurnalistická etika atd.“ [http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika] 

 

Etika je tedy jednou z praktik filozofie,  nejlépe postiţitelnou ve výchově. Etikou se jiţ 

zabývali stoikové, pak Sokrates (dobro pro dobro samo), Platón (dobro v idejích), křesťané 

(dobro v bohu) i judaisté (dobro jako ţivoucí jev, nárok od Jahveho). Etika je především 

výchova. Nutno se však tázat, zdali má výsostná etika, ať jiţ je zaloţená, náboţenství, 

filozofickém směru či pouze víře, stále stejnou cenu, je-li stejně potřebná a platná i v dnešní 

společnosti. A je-li důleţité ji náleţitě obsáhnout ve výchově, a to i ve výchově školní.  

 

Etické modely, které budu uvádět v následujících odstavcích, se svým způsobem vymykají ze 

čtyř modelů evropského myšlení. Proto si dovoluji tento diskurs pro další rozvinutí a nástin 

potřebnosti a nezbytnosti etiky ve výchově. 

 

H. S. Störig (Störig 2007) všeobecně uvádí, ţe ano. Argumentuje tím, ţe v době, kdy moderní 

věda dala díky svým technickým aplikacím lidskému jednání nedostiţný dosah a důleţitost, je to 

nutné. Kupříkladu v oblasti jaderné energie a zbraní můţe mít jednání jednotlivců důsledky pro 

miliony, ba i pro celé lidstvo. Dodává, ţe veškeré naše jednání ovlivňuje náš svět jak 

v makrohledisku, tak i v mikrohledisku. Proto je potřebná výchova k mravním zásadám a jejich 

uplatňování v rámci zodpovědnosti nad sebou i nad druhými. 

 

Uvádí jako jeden z příkladů ústřední pojem Karla Otto Apela, zakladatele diskursivní etiky 

„apriori komunikativní pospolitost“ – přeformulovaně Apel hledá  nejvyšší instanci, své poslední 

zdůvodnění pro dobro a etiku v pospolitosti rozumných lidí a jejich provázanosti. Rozumějme 

tomu takto: kdo uplatňuje práva například na ochranu ţivota, uplatňuje určité nároky u druhých, 

totiţ na respektování těchto práv. Tento jedinec je pak povinen ospravedlnit a obhájit své nároky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_v%C5%AFle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deontologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistick%C3%A1_etika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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u druhých a naopak se potýkat s jejich nároky. Jedná se o velmi demokratický princip, kdy lidé 

vstupují do diskurzu, tedy do smysluplné argumentace s určitými pravidly.  

 

Pochopitelně je zde podobnost s Kantovým kategorickým imperativem, který v parafrázi zní: 

„Jednej vţdy tak, aby maxima tvého jednání mohla být pravidlem pro všechny ostatní.“ Nebo 

dokonce: „Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty jim.“  

 

Je zde ovšem paradox – nevyţaduje tento diskurz uţ přítomnost etické normy a 

demokratičnosti? Jistě ano, pokud by byl osamoceným fragmentem bez kontextu, nicméně tento 

etický model nelze aplikovat, protoţe neţijeme bez kontextu a bez minulosti, která dala jiţ 

některým etickým normám vzniknout.   

 

Etika mnohem praktičtějšího zaměření je v myšlení Karla Raymunda Poppera, který napsal, 

ţe člověk je etický nejen podle toho, jak jedná, neb můţe jednat v důsledku očekávání, ale v tom, 

jak o dané situaci vůbec smýšlí. 

 

V etice je důleţitý apel. Etika má vlastní jazykové prostředky, kterými si zabývali především 

američtí filozofové. Etika vyuţívá formulování výzvy a hodnotové soudy k řízení jednání 

druhých. Není deskriptivní, nýbrţ preskriptivní. Například věta: „Nezabiješ“ není větou „Zabíjet 

se nemá.“ Neobsahuje pouze výzvu, ale rovněţ i princip povinnosti: „nesmíme usmrcovat 

bliţního. Já se tomuto principu podřizuji, čiň to i ty.“ [Hans J. Störig, Malé dějiny filozofie, str. 

543] Tento etický příkaz má mnohem silnější morální apel neţ pouhé přemlouvání ke konání či 

nekonání. 

 

Proč etika patří do školy nelze přesně říci, pokud jsme nenahlédli do evropských 

myšlenkových ideálů, do filozofického základu našeho myšlení. Pokud jsme nahlédli, rozuměli, 

nebo alespoň akceptovali myšlenkové směry a osobnosti, které utvářeli naši filozofickou historii. 

Morálka patří k výchově jako prostředek pro „zlidštění“ člověka, pro jeho přípravu do 

společnosti, pro jeho budoucí sociální vazby anebo třeba z makroskopického hlediska pro 

širokou společnost. Ve škole, kde není dostatek etiky či morálky, se v mnohem větší míře 

objevuje šikana, diskriminace, odpor k multikulturalitě ve společnosti vedoucí k rasismu, 

vandalismus, nerespektování druhé osoby a další sociálně patologické projevy. To jsou přímé 

problémy, které souvisí s nedostatkem chápání morálních hodnot, nebo v horším  případě 

v jejich chápání a nerespektování. S moţností sociálních sítí a elektronické  komunikace navíc 

mohou být tyto problémy ještě palčivější, neţ byly doposud.  
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Filozofie je klíčem k etice a etika můţe být naopak dveřmi k filozofii. Eticky se bude chovat 

ten, kdo bude schopen sebereflexe, protoţe člověk je jediný zatím známý tvor schopný 

sebereflexe a reflexe své vlastní sebereflexe. Pakliţe učitel přiměje své ţáky reflektovat své 

jednání a případně reflektovat tuto reflexi, je cesta pro etické myšlení mnohem snazší a ţáci, si 

pak sami přivlastní morální zásady, které jsou všeobecně platné. A je jedno, zdali na základně 

kategorického imperativu, desatera, či prostého “Nečiň ostatním…“ Toto však závisí na osobě 

učitele.  

 

Tím se otevírá jeden z problémů etické výchovy. Jistě lze svázat téma osnovou, pravidly a 

doporučeními, ale důleţitá je právě osobnost učitele, který musí bez papíru říci laikům, v tomto 

případě ţákům, co mu „leţí na srdci“. Učitel musí umět říci, co sám pochopil, co má takříkajíc 

bytostnou potřebu sdělit, a zde je bytostná potřeba více neţ na místě, volně a bezprostředně. 

Jinak ztrácí na věrohodnosti a jeho výklad bude přijat pouze jako jedno další z mnoha „nutných“ 

témat, která se mají ve škole probrat. Etika jako taková  musí překročit ve výchově a vzdělání 

učebnice a skripta. Filozofie a etika není překonána exaktními vědami jako něco jiţ 

nepotřebného, ale udává pravidla. 

 

Závěrem v tomto oddílu uvádím myšlenku profesora Fundy, která je ostatně sama o sobě 

etickým a mravním apelem: „Není důvod k etické skepsi. Hodnota ţivota je v ţivotě samém. 

Humanita jako mravní pathos selhala, pokusme se o humanitu biologicky věcnou, o humanitu 

jako střízlivé racionální uprostranění ţivotu druhého jako svému, i kdyţ všechny pokusy o 

garanci takzvané smysluplnosti či správnosti takového počinu jsou bláhové.“ [Otakar Funda, 

Znavená Evropa umírá, str. 156]  

 

Etika na základě hodnoty ţivota, bez ideálů, bez boha, bez ničeho, co by vyţadovalo 

hlubokou studii. Etika jako prostředek humanity, která si nezakládá na ničem jiném neţ na ţivotě 

samém. Toto můţe být právě onen poslední argument v diskursu o potřebě etiky ve školách. 

Etika jako prostředek pro plnohodnotný ţivot. 



  

 37 

 

4.2 Filozofický diskurz všeobecně pro pedagogy 

 

 

„Filozofie v dosavadní tradici ta akademická, odbornická, a s ní i novověká výchova, má za 

svůj hlavní nástroj racionalitu, proti níţ stojí jednak iracionalita, jednak to myšlené, předměty, je 

sice láskou, ale pouze láskou k moudrosti, která tím zůstává uvězněna v konečnosti svých tvrzení, 

pouze se táţe a kaţdá odpověď je konečná a nutně se míjí s nekonečností skutečnosti. 

  

 Jestliţe v reakci na racionalitu šlo o rehabilitaci přírody, o její vymanění z reduktivní 

nadvlády chladné vypočítavé racionality, tak zde se v ryze filozofické podobě uplatňuje motiv 

lásky.“  [Radim Palouš, Filozofická reflexe několika pojmů školní pedagogiky, str. 25] 

 

Filozofie pro učitele můţe nabízet mimo jiné i útěchu v porozumění lidského subjektu 

v objektivním zkoumání sebe sama, v utváření světa a jeho poznání. Na základě empirismu a 

kritického racionalismu lze ve vzdělání dosáhnout nových pohledů a přístupů k neustále se 

vyvíjející společnosti, tedy i k ţákům. 

 

Ve své práci odkazuji na významné filozofické směry a hnutí. Nicméně nelze opomenout, ţe 

dnešní doba je postmoderní. Tento výraz, původně označující umělecký směr, je často chápán 

v kontextu filozofie jako doba, ve které je charakteristický znak zřeknutí se otázky po smyslu. 

Pochopitelně nelze soudit objektivně dobu, ve které se nacházíme. Přesto je moţné konstatovat, 

ţe v současnosti dochází k odklonu od potřeby vykupování se svými rozhodnutími, volbou své 

existence. Postmoderní člověk se liší od člověka  moderny, člověka humanismu svým přístupem, 

masová podoba postmoderního přístupu se dá nazvat i ţivotní náladou (Funda 2002). 

Postmoderní doba nabízí několik alternativ – pluralitu, proţívání místo kritického bádání a 

analýzy, antiholismus. Filozofie by však neměla být přehlíţena, neboť ve své etické rovině 

nabádá ke střízlivosti, kterou je třeba respektovat.  

 

Filozofie přináší útěchu v tom, ţe pozorňuje na antinomie a pomáhá je unést. Tedy 

rozporuplné koncepce a mínění, pohledy na věc. Antinomie jsou protikladnosti, jejichţ polaritu 

nelze zrušit, jsou oprávněné a nevyvratitelné, pokud se drţíme reálného pohledu na věc a 

odmítáme absolutní pravdy a ideologie. Tyto antinomie popisuje Funda (Funda 2009) takto: 

 

První antinomie: „I kdyţ nebudeme vědět, nepřestáváme usilovat o poznatky“ [Otakar A. 

Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad hladinou, str. 53] Tedy i kdyţ nikdy nedosáhneme objektivního  
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poznání, nelze přestat usilovat o co nejvyšší moţnou míru objektivity. Naše hlediska, přístupy a 

charakter našeho poznání se nesmí stát bariérou nebo omluvou pro rezignaci na objektivitu. 

 

Druhá antinomie: „Jakkoli je ontologie podmíněná naší gnozeologií, nelze vydat ontologii na 

pospas gnozeologii. Ontická zkušenost není závislá na našem poznání. A zároveň: ontická 

zkušenost nám není dostupná jinak neţ skrze naše poznání.“ [Otakar A. Funda, Kdyţ se rákos 

chvěje nad hladinou, str. 54] 

 

Třetí antinomie: „Ačkoli jdeme se vším jsoucím vstříc zániku, neboť vše, co vzniká, netrvá 

věčně, nýbrţ nutně zaniká, popřípadě se stává  podloţím nového vzniku, který opět stihne zánik 

atd., není zánik důvodem, abychom přestali kvalitně ţít.“ [Otakar A. Funda, Kdyţ se rákos 

chvěje nad hladinou, str. 56] I kdyţ ideální stav není pro nás nikdy dosaţitelný,  nevolíme mezi 

absolutně dobrým a absolutně zlým. Skrze racionální myšlení bychom měli být schopni se snaţit 

usilovat o alespoň trochu lepší, snesitelnější svět. 

 

Čtvrtá antinomie: „O poznatních mluvíme v řádu řeči tvrzení, o určitém svém přesvědčení, 

citu, vztahu můţeme mluvit jen v řádu řeči vyznání.“ [Otakar A. Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad 

hladinou, str. 57] Kaţdá situace, kterou řešíme, které jsme vystaveni, je konkrétní a má své 

konkrétní racionální řešení.  „A to platí i o situacích, kde se rozhodneme zvolit řešení, které se 

nezdá být uţ rozumné, my jsme však rozumně rozpoznali, ţe ţádné jiné rozumnější řešení uţ 

nebylo moţné, či ţe nám k němu byla uzavřena cesta.“ [Otakar Funda, Kdyţ se rákos chvěje nad 

hladinou, str. 57] Jednoduše řečeno: racionalita je schopná dospět k potřebě a nutnosti 

racionálního, adekvátního jednání a je schopná kromě jeho rozpoznání ho i iniciovat. Racionalita 

pak není eticky indiferentní či neutrální. Racionalita je kompromis bez patosu na jedné straně a 

plytkosti a pragmatické povrchnosti bez vyšší vize na straně druhé. 
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4.3 Některé aplikované problémy 

 

 

Syndrom vyhoření 

 

  „Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl 

poprvé popsán v roce 1975 H. Freudenbergerem v článku "Staff burnout" v časopise Journal of 

Social Issues. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u 

příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němţ lidé velice 

intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení), které se shodují v určitých 

bodech: 

 Jedná se o psychický stav, proţitek vyčerpání. 

 Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a 

závislost na jejich hodnocení. 

 Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. 

 Klíčovou sloţkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ 

a často i celková únava. 

 Všechny hlavní sloţky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu. 

 

Nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní 

činnosti, který můţe být doprovázen další zátěţí z osobního ţivota, sociálního i fyzikálního okolí 

atd. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez moţnosti delší úlevy a závaţnými 

následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, 

někdy s pociťováním „poslání“ profese. 

Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, 

mezi ideály a skutečností.“ 

Wikipedie : http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD [online]. 2009-10-11 [cit. 

2011-03-28]. Syndrom vyhoření. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD>. 

 

Toto je všeobecná definice a krátké seznámení s daným problémem. Vzniká důsledkem 

nerovnováhy mezi očekáváním a realitou. S tímto problémem se například setkal jiţ Tolstoj, 

kdyţ si do reálného dítěte nasnil dítě ideální, dítě bez chyby. Co tedy dělat, kdyţ realita selţe a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vy%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symptom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Profese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Realita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ide%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD
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neodpovídá našemu očekávání? Nejvíce jsou ohroţeni z počátku mladí učitelé, kteří jsou plni 

entuziasmu a optimismu, mají na sebe i na okolí přehnané nároky, které velmi často nelze splnit. 

Realita se většinou značně od jejich představ liší. Jednoduše pokud tento problém bereme 

filozoficky, tedy nebudeme-li se o něm uvaţovat čistě profesionálně, nemůţeme jinak neţ s 

kritickým realismem si přiznat, ţe se stala chyba. Nikdo není neomylný, ale to není ještě důvod 

„k vyhoření“. Učitel, přesněji učitel filozofující, si musí být vědom lidských chyb a uvaţovat 

realisticky. 

  Nelze však rezignovat a tedy vyhořet. Protoţe pokud se vzdáme svých snah, rezignujeme na 

smysl a bez toho je nemyslitelné vykonávat dobře své povolání, tedy učitelství. Zde se nám 

objevuje jedna z antických mytologických výpovědí po smyslu ţivota jako ideální a 

aplikovatelná. Tyto odpovědi uvedl profesor Funda (Funda 2006) na svém semináři 

z filozofického diskurzu určeného pro studenty oboru pedagogika na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. Naše odpověď na syndrom vyhoření, na nerezignaci, na smysl všeho 

snaţení, kdyţ zdánlivě smysl nemá, je sysifovská legenda, jeho mýtus – a tedy nerezignující 

střízlivost, Sysifos sice můţe vědět a jistě i ví, ţe jeho snaţení nemá cenu, ale přesto se snaţí, 

protoţe to má smysl, protoţe snaţení brání balvanu v jeho zavalení a na konci ho moţná čeká i 

vykoupení. Je to sice jen legenda, ale lze v ní vyčíst ponaučení. Vţdyť to není nic jiného neţ 

metafora lidského ţivota. Sysifos by mohl stejně jako vyhořelý učitel rezignovat, vzdát se a 

nechat se zavalit kamenem, tak jako by se učitel nechal „vyhořet“. Ale to snaţení po dosaţení 

cíle je zde důleţitá myšlenka nerezignace. Nevzdávat se nikdy. Dále - učitel, ať si to uvědomuje 

nebo ne, je pod tlakem a tento tlak (ze strany sebe sama, ze strany ţáků, rodičů, vedení) má 

moţnost ho vést dál, pokud se učitel nechá, a nenechat ho vyhořet. 

  Moţná to nezní jako přímá aplikace filozofie – zde kupříkladu je vyuţita mytologie, ale na 

podkladu ţidovství, humanismu a lásce k bliţnímu a k jistému poslání a nároku. 

 Na druhou stranu toto je pouze filozofie a záleţitost ducha. Výše popsané můţe pomoci při 

předcházení syndromu vyhoření. Samotný proces je fyzicko-psychologický, postiţený se obrací 

proti svým stresorům. Obrací se proti sociálním vztahům nejen na pracoviště, ale i v rodině. A 

jeho práce se stává mechanickou, mnohdy aţ strojovou. 

 Nabízí se pak otázka, zda únava ničí humanismus. Zda vyčerpání můţe zbořit humanistické 

ideály. Na tuto otázku se pak nabízí Komenského odpověď, ţe láska nezná hranic. Kdo miluje, a 

je jedno, zda vzdělání, svou profesi, nebo ţáky, nevyhoří. Stejně jako za celý svůj ţivot 

nevyhořel ve své práci a ve svém snaţení Komenský. 
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4.4 Multikultura, multikulturnost 

 

Nejprve několik zásadních pojmů: 

 

Multikulturní společnost je společnost, která se vyznačuje kulturní rozmanitostí, pluralitou. 

Různé kultury zde ţijí vedle sebe nikoli izolovaně, ale ve vzájemné interakci a komunikaci, v 

nichţ můţe docházet ke spolupráci, k dialogu a k určitým vzájemným vlivům či vzájemnému 

kulturnímu obohacení. Ideál multikulturalismu je oslavou kulturní rozmanitosti, například 

jazykové nebo náboţenské, je opakem praktik necitlivé asimilace ras, etnik, přistěhovalců. 

 

Multikulturní výchova 

 

„V zahraniční pedagogice často uplatňovaný termín (angl. multicultural, intercultural, 

multiethnic education aj.). Je to jednak interdisciplinární oblast teorie a výzkumu, jednak soubor 

praktických aktivit. Usiluje o to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí 

chápat a respektovat i jiné kultury neţ svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové 

předsudky. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, 

příslušníkům jiných národů, kultur, ras apod.“ [J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš, Pedagogický 

slovník, str. 129] 

 

V multikultuře si uvědomujeme „…nejen etnické minority, cizince a migranty, ale také 

handicapovanou menšinu a další znevýhodněné skupiny. Na pořad dne přichází diskuze k 

tématům rasismu, terorismu, ale také sexismu, ageismu atp. Všechny tyto společenské otázky se 

vztahují k multikulturní problematice, a ta se týká nějakým způsobem kaţdého z nás.“ 

[ http://www.mkc.cz/cz/vzdelavani-313393/multikulturni-vychova.html] . 

 

Multikulturalismus je americký princip, evropským principem je interkulturnost. Vyskytují se 

zde některé podobnosti, a proto jsem pouţil některé pojmy z oblasti multikultury. Ta na rozdíl od 

interkultury předpokládá jakýsi tavící kotel, kde se jednotlivé kultury mísí a jedna druhou značně 

ovlivňuje.  

Interkultura – evropský směr, ač téţ pracuje na principu tolerance, předpokládá koexistenci 

více kultur souběţně, kdy jedna druhou sice ovlivňuje, ale nemění. Kultury a lidé v nich mohou 

přejímat sice některé zvyklosti, ale jejich kulturní identita zůstává stále stejná. Nejedná se tedy o 

prolínání jednotlivých kultur, ale o jejich souběţnou existenci, kdy se navzájem obohacují. 

 

http://www.mkc.cz/cz/vzdelavani-313393/multikulturni-vychova.html
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  Toto se týká samozřejmě i školy. Je to spíš téma sociální pedagogiky neţ filozofie výchovy, 

aspoň by se to takto z jednoho moţného úhlu pohledu mohlo zdát. Pokud si však uděláme malý 

exkurz k jádru problému, zjistíme, ţe je jím tolerance. Sociální pedagog se spíše bude zabývat 

problémy didaktiky, pravidly aspekty a praktickým řešením problémů, které toto téma přináší. 

V současné době se  i v běţné praxi s tímto tématem učitel setkává stále častěji. 

 

Pedagogický pracovník nemůţe na toto téma nahlíţet pouze jako na didaktický problém a na 

jedno z průřezových témat. Nebude-li ho vnímat jako sobě vlastní a přirozené, jak potom tedy 

můţe chtít, aby si jej osvojili jeho ţáci? Jen velmi těţko. Opravdu přesvědčit o jeho závaţnosti, 

nutnosti porozumění a osvojení můţe jen ten učitel, který této problematice věří niterně. V čem 

je tedy jádro, oproštěné o poučky, didaktiku a schémata? V porozumění, v toleranci, v lásce 

k bliţnímu. Pouze tehdy, chápu-li interkulturnost jako nezbytnou, uţitečnou a nutnou, jsem-li 

sám tolerantní, mohu k této toleranci vést i své ţáky. 

 

  Tím se ale opět dostáváme k našemu dědictví, k evropskému myšlenkovému dědictví. Vţdyť 

tolerance není nic jiného neţ schéma ze sekulárního humanismu, či humanismu obecně. A ona 

láska k bliţnímu? To je přece výsostný křesťanský odkaz! To je ona láska kázaná Kristem, ať jiţ 

historickou postavou, nebo mytologickým Jeţíšem známým z Nového zákona. A pokud půjdeme 

dál, dostaneme se moţná i k ţidovskému odkazu. Řekl jsem, ţe kdo necítí, co učí, nebude nikdy 

tak věrohodný jako ten kdo své učení cítí jako pravdu. Učitel by na sebe měl tedy vzít onen 

závazek, přijmout ho za vlastní. Protoţe onen nárok k toleranci je jistě správný, nárok překonat 

své předsudky, své moţná neblahé zkušenosti. 

 

  A právě tento nárok je třeba vnést ideálním způsobem do výuky. Aby vedl své ţáky ke snaze 

pochopit, snaţit se vnímat odlišnosti s tolerancí tak moţnou, jak to jen jde v rámci svých 

vlastních schopností. Přenést se přes vrozenou nedůvěru k cizímu. Osvojit si tolerantní přístup ne 

jako něco tajného, ale veřejného a proklamovaného. O to v multikulturní výchově běţí. Toto by 

se mělo stát součástí kaţdého z nás. Vţdyť bylo několikrát řečeno „nečiň, co by sis nepřál aby 

bylo činěno tobě“ a to je právě onen příklad. Avšak vše má své „ale“, zde to můţe být právě 

bezbřehý relativismus, nebo rezignace na příval nové kultury, která pak můţe zahubit kulturu 

původní, přespříliš tolerující. Jistá autonomie musí existovat, to je další fakt, který s tímto 

problémem souvisí a to je další úkol, který v sobě učitel při předávání myšlenek nese.  

 

 Sledujeme-li dění v současné společnosti, musíme si uvědomit, ţe učitel má ve výchově své 

nezastupitelné místo. V mnoha případech je pouze on tím, kdo s ţáky hovoří, kdo jim přibliţuje 
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a vysvětluje, co se děje, kdo můţe pro děti být jedním z mála pozitivních vzorů. Abychom mohli 

hovořit o multikulturní výchově, je třeba ţáky seznamovat s historií, tradicemi, přiblíţit jim 

hodnoty, kterých si ta která společnost váţi. Pak je moţná tolerance a empatie. 
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5. Dotazník, hypotézy k němu a analýza vzorku 

 

Jak jsem jiţ předeslal v úvodu, zabývám se ve své práci problémem filozofie a etiky ve 

vzdělávacím procesu ve smyslu jejich přímého působení. V dotazníku (příloha č. 1), který jsem 

rozeslal studentům, jsem kladl velmi zjednodušené otázky. Zajímalo mě, zda si studenti – 

budoucí pedagogové vůbec uvědomují vliv filozofie na svojí budoucí práci. Zda zvaţují, jak se 

jejich osobní postoje a zkušenosti do procesu vzdělávání a výchovy jejich budoucích ţáků 

promítnou. Předpokládal jsem, ţe většina odpovědí bude záporných, proto jsem svou práci 

koncipoval jako obhajobu filozofie a etiky, neboť jsem přesvědčen, ţe dobrý učitel musí mít 

poznatky z těchto oborů vţdy na paměti a v jeho práci se musí promítat.  

 

 Dotazník byl  anonymní, obsahoval kombinaci přímých i nepřímých uzavřených otázek 

s předem stanovenými variantami odpovědí. Jako adresáty dotazníku jsem si vybral studenty 

PedF UK (většinou obor pedagogika nebo základy společenských věd a dějepis) v celkovém 

počtu šedesáti respondentů.  

 

V otázce číslo jedna jsem se dotazovaných ptal, zda je filozofie pro učitele přínosná, potřebná 

nutná, ţádoucí. Zde většina dotazovaných odpověděla ano. Moje hypotéza neprokázala jako 

správná.  

 

Nicméně je rozdíl mezi tím, co dokazovaný odpovídá, a tím, co doopravdy aplikuje v reálném 

ţivotě, nebo jak cítí daný problém v reálné situaci, zdali má doopravdy takový potřebný náhled 

na daný problém. Toto z dotazníku zjistit nelze. Dotazovaný můţe odpovědět, ţe je filozofie 

potřebná, ale ve skutečnosti ve třídě při řešení kaţdodenních problémů mu můţe chybět onen 

filozofický vhled, ona sebereflexe, kterou sice pokládá za nutnou, ale přesto mu doopravdy 

chybí. Ověřitelnost je zde velmi sloţitá.  

 

Druhou otázkou bylo, zdali má dotazovaný moţnost supervize. Tato otázka moţná působí  

v kontextu s první poněkud nesourodě. Pokud však supervize, kterou povaţuji za uţitečnou, 

chybí, ocitá se vyučující mnohdy v nesnadné situaci, kdy si musí poradit sám. Ne vţdy si však 

uvědomuje, ţe existuje problém. Potom se tak trochu „oslím můstkem“ můţeme dostat 

k filozofii, která můţe přispět k rozpoznání i k řešení problémů, které by jinak připadly 

supervizi.  
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Na tuto otázku odpovídali respondenti spíš záporně. Tedy většina z nich, zhruba tři čtvrtiny, 

odpověděla, ţe moţnost supervize nemají nebo ţe o ní nevědí. 

 

S ohledem na tyto odpovědi jsem tedy mohl vystavět svou bakalářskou práci jako obhajobu 

filozofie pro učitele v běţném ţivotě, jako nástroj pomoci a sebezdokonalení. 
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5.2 Grafické znázornění odpovědí v dotazníku 

 

Otázka č. 1. 

  

1) Domníváte se, ţe propojení filozofie a výchovy/vzdělávání/učitelství je potřebné, ba 

dokonce nutné? 

 

 

ano; 48; 80%

ne; 12; 20%
nevím; 0; 0%

ano

ne

nevím

 

2) Máte moţnost supervize, nebo víte ve svém okolí o této moţnosti pro váš obor/vaše   

zaměstnání?

 

; ano; 10; 

18% 

; ne; 28; 

51% 

; nevím; 17; 

31% 

ano

ne

nevím
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Závěr  

 

Závěrem své práce bych poznamenal, ţe můţe působit nesourodě, ale přesto doufám, ţe 

přímo i nepřímo poskytuje odpovědi na všechny poloţené otázky uvedené v úvodu. Odpovědi 

mohou vyplývat z kontextu, nebo jsou přesně napsány.  

 

Téma období dějin evropské filozofie i současných trendů je nejen velice zajímavé, ale 

zároveň tak rozsáhlé, ţe není moţné v práci tohoto rozsahu ho postihnout v celé šíři. Můţe mi 

být vytýkáno, ţe jsem celou řadu osobností, které měly na vývoj společnosti v průběhu dějin 

nezpochybnitelný vliv, pominul. Nezmínil jsem se ani o celé řadě filozofických směrů a škol. 

Mým záměrem nebylo postihnout tuto problematiku v celé šíři. Chtěl jsem pouze upozornit na 

některé problémy, které se nám mohou díky filozofii a etice jevit čitelnější, zřejmější a tudíţ i 

řešitelnější. Vybral jsem si tedy jen několik málo témat a pokusil se je aplikovat na problém 

běţné školní praxe. Zaměřil jsem se zejména na  etické problémy, jeţ do školní praxe prolínají 

nejčastěji. Jelikoţ má tato práce filozofický charakter, nemohl jsem se vyhnout osobnímu 

pohledu a jistému stranění těm filozofickým směrům, které jsou mi blízké, které jsem nejlépe 

pochopil a přisvojil si je.  

 

Je neoddiskutovatelným faktem, ţe filozofie do našeho ţivota patří, a ať uţ si to plně 

uvědomujeme, nebo ne, ovlivňuje naše myšlení i konání. A v práci pedagoga je její význam 

mnohem podstatnější, neboť učitel svým působením, svými názory a postoji ovlivňuje celé další 

generace. 

 

Doufám, ţe moje práce bude mít alespoň minimální příznivý přínos, o který jsem se snaţil 

vylíčením potřeby filozofie pro učitele. Snaţil jsem o co nejvyšší výpovědní hodnotu, coţ nutně 

vedlo  k nedostatečné hloubce pohledu na jednotlivá témata. Nicméně se domnívám, ţe cíle mé 

práce se mi podařilo dosáhnout v uspokojující míře i přes absenci celistvého pohledu, který, jak 

jiţ bylo výše zmíněno, nebyl v práci tohoto rozsahu a při mých znalostech moţný.
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Přílohy: 

 

Příloha 1. Dotazník: 

 

Dotazník 

Prosím o laskavé vyplnění dotazníku, který zpracovávám ve své bakalářské práci na téma 

Filozofické základy a etické problémy ve vzdělávacím systému. Veškeré informace jsou 

anonymní a budou pouţity pouze pro účely této práce. 

Děkuji za  vyplnění. 

Petr Sál (PedF Uk) 

 

Základní údaje: 

(vyhovující odpovědi prosím zakrouţkujte) 

 

Pohlaví: MUŢ     ŢENA 

 

Vystudovaný / studovaný obor: 

 

 

1) Domníváte se, že propojení filosofie a výchovy/vzdělávání/učitelství je potřebné, ba 

dokonce nutné? 

 

ANO    NE   NEVÍM 

 

2) Máte možnost supervize nebo víte ve svém okolí o této možnosti pro váš obor/vaše   

zaměstnání? 

 

ANO    NE   NEVÍM 

 

 


