
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Miroslava Novotného Výchova 

ke spiritualitě. 

 

 

     Předložená rigorózní práce je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola je vlastně 

spíše úvodem k tématu. Obsahem druhé kapitoly je referát o koncepcích 

spirituality ve filosofii, náboženství, psychologii a obsahuje i poznámky 

k vybraným teoriím fyziky, biologie a neurovědy týkajícím se vztahu duše a těla, 

resp. hmoty a mysli.  Kapitoly 3, 4 a 5 jsou zaměřeny k problémům výchovy ke 

spiritualitě. Snaží se dodržet kanonickou strukturu didaktické koncepce: cíl, 

obsah, metody, techniky, což se mi jeví poněkud násilné a technicistní v případě 

tématu, jakým je výchova ke spiritualitě. Šestá kapitola představuje „výzkum“ 

„míry spirituality“ na základě dotazníkového šetření. V sedmé kapitole je 

popsána autorova koncepce výchovy ke spiritualitě pro Střední waldorfskou 

školu v Semilech, kde autor jako učitel působil. 

     Bohužel, práce je koncepčně nezvládnutá a celkovým dojmem připomíná spíše 

práci diplomovou a to ještě ryze kompilační. Následující výrazně kritický text 

chce přispět k projasnění problémů, jimiž práce trpí a napomoci jejímu 

přepracování do přijatelné podoby. 

      

     Autor práce si klade za cíl „vytvořit pedagogickou koncepci výchovy ke 

spiritualitě“. Abstrakt i úvod, kde autor tento cíl (bohužel zcela identickými, 

opakujícími se formulacemi) vymezuje, působí poněkud „rozbitým“ dojmem, 

slibují ale výklad pojmu spirituality z nejrůznějších hledisek: filosofie, 

psychologie, náboženství a dokonce (okrajově) biologie, kvantové fyziky a 

neurověd. Již takto široce deklarovaný záběr dává tušit, že text v daném 

stránkovém rozsahu musí být nutně povrchní. K tak rozmáchle vymezenému 

problému, jenž je vlastně problémem metafyzického určení člověka, by jistě 

nestačilo ani 500 stran. 

     Nabízí se otázka, zda v rigorózní práci má smysl kompilovat a referovat 

náhodně vybrané koncepce. V kapitole 2 bych očekával jasnější představu cíle 

s náznakem metodologie, jež by směřovala k analýze konkrétní myšlenkové 

tradice, kterou autor považuje pro řešení svého problému za nosnou. Jenže už 



v úvodu čteme, že se opírá při výkladu pojmů duch a duše „především o filosofii, 

o poznatky analytické, humanistické a transpersonální psychologie a evropskou 

kulturu,“ (!) „její řecké a latinské kořeny, křesťanství, náboženské i vědecké 

způsoby nazírání na člověka“. A celý text je skutečně kompilací nejrůznějších 

„definic“ spirituality a s ní souvisejících pojmů, okořeněnou později (v kapitole 5) 

odskokem k orientálním naukám. 

     Tato „rozmáchlost“ v tématickém zaměření práce je zdůvodněna záměrem 

vytvořit ucelenou koncepci výchovy ke spiritualitě. Autor konstatuje absenci 

koncepcí, které by nebyly zaměřeny úzce (např. křesťansky). Domnívám se však, 

že pro smysluplnou koncepci jakéhokoli tématu i pro tvorbu metodiky je právě 

nezbytné vyjít z konkrétních myšlenkových východisek a rozpracovat je 

v praktické rovině do podoby výchovných postupů ve světle konkrétního cíle. 

  

     Otázka spirituality, resp. duchovního založení člověka, je skutečně otázkou 

především filosofickou či tradičně theologickou. Autor v abstraktu uvádí, že 

právě „filosofickému pohledu“ na spiritualitu se bude věnovat nejvíce. V práci tak 

ale nečiní. Celý text je laděn výrazně psychologicky, referát z dějin filosofie, ač 

stránkově nejobsáhlejší, nemůže suplovat filosofickou interpretaci. Navíc v práci 

uvedená filosofická literatura ke studovanému tématu je naprosto nedostačující. 

Autor se omezuje vlastně jen na okrajové zmínky dvou, tří původních textů a 

téměř výhradně se spokojuje s (ne vždy přijatelnými) formulacemi „z druhé 

ruky“. Autor také neví, že uvádět bibliografické odkazy má smysl jen tehdy, 

pokud s daným textem skutečně pracujeme, citujeme z něj a myšlenku dále 

rozvíjíme (srv. s. 28 pozn. 52, s. 35 pozn. 65). Nelze ani mluvit o „filosofickém 

pohledu“ (srv. abstrakt), protože koncept ducha je v každé filosofii jiný, což ale 

autor sám v dalším textu konstatuje. Témata bytostně filosofická jsou ovšem 

pojednána vysloveně diletantsky, nebo jsou pouze naznačena: např. poznámka o 

„intuitivním vhledu“ u Husserla, či formulace, že „problémem poznávání věcí se 

velmi zabýval R. Descartes“ (tuší autor, že celá západní filosofie je orientována 

právě k tomuto problému?) a dále např. výklad transcendence (srv. s. 69 a násl). 

Je toho víc. Bylo by prospěšnější místo učebnicového referátu postav dějin 

západní filosofie pracovat s nějakou konkrétní myšlenkou. Jestliže si autor zvolil 



téma s výrazným filosofickým přesahem, je v rigorózní práci nutno se s tím 

vyrovnat na patřičné úrovni. 

 

     Je rovněž zarážející, že z práce sice vyznívá pojetí spirituality jako specifické 

dimense lidského života, v níž se člověk „překračuje“, kdy se stává transcendencí, 

avšak autor na řadě míst 

odkazuje především k Maslowovi, u něhož je koncept spirituality spojen 

s konceptem potřeby a je tedy dosti zkratkovitým a zjednodušujícím způsobem 

naturalizován. Netroufám si odhadnout, nakolik je u autora tento rozpor 

důsledkem stereotypu, který se objevuje v mnoha  pedagogických textech, totiž 

důsledkem nutkání Maslowovu teorii potřeb doslova všude „cpát“, nebo zda zde 

zavádějícím způsobem působí terminologická vábnička: Maslow je 

představitelem humanistické psychologie. I zde se mi jako problematické jeví, že 

místo z Maslowových textů autor cituje ze sekundární a pohříchu popularizační 

literatury, z Drapelova Přehledu teorií osobnosti. 

 

     Autorův výměr theologie a formulace rozdílu mezi filosofií a theologií (s. 38) 

jsou nepřijatelné – o jaké texty se v této věci opírá? A čím by se – v případě, že 

bychom na autorovy teze přistoupili – theologie odlišovala od „dojmologií“ 

nejrůznějších mýtů? 

     Lépe je na tom z hlediska práce s primární literaturou oddíl psychologický. 

V kapitole o fyzikálním a biologickém výzkumu spirituality autor správně 

uvažuje o přehnaných ambicích vědeckých „vysvětlení“ fenoménů ležících mimo 

dosah vědeckého poznání, avšak nepřijatelným způsobem staví vědecké poznání 

na jedné straně proti poznání filosofickému a náboženskému na straně druhé. 

Filosofie nepatří do roviny víry a není pravda, že by bylo problematické využívat 

ve filosofii poznatky vědy (srv. s. 56). 

      

     Autor uvádí, že existuje jen málo pedagogických textů, jež by se věnovaly 

otázce výchovy ke spiritualitě, avšak cíle, obsah i předměty, v nichž autor 

navrhuje realizaci takové výchovy, nijak výrazně nepřekračují rámec a 

očekávané výstupy RVP (kapitoly 3 a 4). Chápu úsilí autora zasadit jeho pokus o 

koncepci výchovy ke spiritualitě do souvislostí současné situace ve výchově a 



vzdělávání, ale vázat takový pokus na koncepci RVP se mi jeví jako silně 

omezující. 

 

     V kapitole 5, jež by měla vlastně představovat stěžejní část textu (pakliže cílem 

práce je pokus o formulaci pedagogické koncepce výchovy ke spiritualitě), se 

autor věnuje dost obsáhle popisu jogínských i jiných meditačních technik, 

dokonce šamanismu. Myslím, že by si více místa zasloužily spíše metody výchovy 

použitelné v našem kulturním, resp. školním prostředí, např. metody slovní. 

 

     Zcela absurdní se mi jeví dotazník i cíl a výsledky průzkumu, který se o něj 

opírá (kapitola 6). Skutečně mi není jasné, jak lze kvantifikovat spiritualitu, tj. jak 

„zjistit u respondentů míru jejich spirituality“ (s. 128). Duch je totiž to, co z 

definice uniká předmětnému zachycení a definitivímu porozumění – sv. Pavel 

říká: „Nepatříte sobě samým“. Tento výrok lze vykládat mnoha způsoby, ale lze 

z něj vyčíst určité varování. Varování před egocentrickým, resp. naturalistickým 

rozuměním subjektu jako struktuře potřeb a před zpředmětňujícím pojetím 

lidského nitra, jež se prohlubuje a kultivuje pouze skrze dialog s tím, co je 

nesdělitelné (a co nemusíme nutně nazývat Bohem). Spiritualita není potřeba, 

nýbrž to, co potřebu ruší a překonává. Měli bychom vzít vážně, že opravdu ne 

všechna témata z oblasti pedagogiky lze zkoumat empiricky. 

     V dotazníku především chybí (ať už jakékoli) vymezení pojmu spiritualita, má 

autor za to, že všichni vědí, co spiritualita je? A ví to vůbec sám autor? 

Pravděpodobně nejde o pojem, který by byl prvoplánově srozumitelný a už 

vůbec ne jednoznačně definovatelný. Co tedy takový dotazník vlastně zjišťuje? 

Na co se autor ptá a na co respondenti odpovídají? „Výzkum... sloužil především 

ke zjištění toho, jestli a jakým způsobem respondenti rozvíjejí svoji spiritualitu.“ 

(s. 183) Ale je holotropní dýchání, meditace, modlitba, výlet, tarot či přemýšlení 

(o čem???) nebo dokonce požití halucinogenních látek homogenním souborem 

srovnatelných cest, jež vedou člověka k transcendenci či usebrání? Šestá kapitola 

podle mého soudu ilustruje úskalí, která číhají pod impozantním hávem po 

technické stránce dobře zvládnutého empirického šetření. Přitom je škoda, že 

právě tady autor ztroskotal, protože si (jak řečeno výše) uvědomuje meze 

vědeckého přístupu k problému spirituality.  



 

     V návrhu koncepce výchovy ke spiritualitě na Střední waldorfské škole 

v Semilech (7. kapitola) ve výčtu cílů autor uvádí, že žáci „budou respektovat 

odlišné hodnoty, názory, postoje a zvyky“ (vedle toho, že budou schopni 

prezentovat ty své – s. 175). I zde vidím jakousi bezradnost v promýšlení toho, co 

spiritualita vlastně znamená: rozhodně ne bezbřehou a bezzubou toleranci 

k jinakosti, ať je tato jinakost jakákoli. Naopak by bylo možno ukazovat, že 

k duchovní podstatě evropského člověka patří vědomí angažovanosti a vůle 

k činu. Ta je ostatně i podstatou křesťanské orientace a nevidím důvod proč se 

vyhýbat zkušenosti s modlitbou (s. 174-175), když se děti programově mají 

setkávat s meditací (není mi jasné pod vedením koho). Navíc hovořit o modlitbě 

jako „metodě“ rozvoje spirituality, je poněkud problematické. 

 

Shrnuto: 

Téma je koncipováno příliš široce. Výsledkem je sice obsáhlá, nicméně 

střípkovitá kompilace bez jednotící myšlenky. 

Cíl práce podle mého soudu nebyl splněn – takový text nepředstavuje ucelenou 

pedagogickou koncepci,  je nanejvýš shrnujícím encyklopedickým přehledem 

různých myšlenkových směrů a koncepcí spirituality, resp. ducha a duše 

Silně problematický je výzkumný záměr spojený s nevhodně koncipovaným 

dotazníkem. 

V rigorózní práci bych předpokládal, že autor bude vycházet přímo z originálních 

textů a ne ze sekundární, navíc popularizační literatury. 

V práci je řada stylistických a formulačních neobratností, což nepřispívá 

k celkovému dobrému dojmu (např. pojmy se „vnímají“, spiritualita se „vnímá“ – 

srv. abstrakt či s. 63). 

 

Bohužel musím konstatovat, že předloženou rigorózní práci nemohu doporučit 

k obhajobě. 

 

V Praze 7. 3. 2012            PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

 


