Posudek na bakalářskou práci kolegy Jana Řezníka „Filosofie výchovy“
Otevíráme pozoruhodnou bakalářskou práci, která překvapí již členěním jednotlivých kapitol a
subkapitol, protože právě v této struktuře lze zahlédnout, že autorova intence je naprosto niterná,
hluboce osobní a současně i odborně poučená. Začátek je vždy polovinou celku, jak nás poučuje
Aristoteles ve své slavné „Metafyzice“. V tomto ohledu je třeba autora bakalářské práce pochválit;
rozvrh jeho textu je naprosto adekvátní danému problému a jeho filosofické reflexi. Není to jen
okrajová záležitost. První náhled v sobě vždy obsahuje celek, který je ve filosofii tím nejdůležitějším.
Kolega Řezník píše úsporným stylem, nenajdeme zde zbytečná slova a věty. Seznamuje čtenáře
s autory, kteří se tématu věnovali a hned přistupuje k explanaci základních pojmů a fenoménů, činí tak
s filosofickou erudicí, která v tomto ohledu sahá až do dob Herakleitových. Akcentuje základ
fenoménu „filosofie“ a „moudrosti“, vysvětluje je patřičným způsobem a srovnává i s jinými pojetími,
aby práce měla správný celkový charakter.
Soustřeďuje se, zcela v jednotě se současnými teoriemi výchovy, na postulát nedostatečnosti
využívání přírodovědných metod v oblasti výchovy. Bohužel v dnešní technické době se tak neustále
děje. Práce je i v tomto ohledu velmi kvalitní, poukazuje na nedostatky v současné recepci školské
politiky. Výklad filosofie výchovy jej přirozeně svede k výkladu Platónovy a Patočkovy filosofie
v ohledu ontologickém, gnozeologickém i etickém, jak se sluší na analýzu fenoménu filosofie
výchovy. Zvlášť dobrá je akcentace Patočkova „Negativního platonismu“, protože zde se nalézá klíč
ke smyslu filosofie výchovy v dnešní době. Privace je totiž podstatná součást našich osobních životů a
je třeba naučit se v tomto napětí žít, prodlévat v něm; neutíkat od privace prizmatem koupených
prožitků či prostřednictvím chemických preparátů, jak nás současná doba učí.
Navrhuji: v ý b o r n ě a do rozpravy kladu otázku: Co znamená privace pro filosofii výchovy dnes?
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