
Posudek na diplomovou práci Lenky Stříbrské „Péče o duši jako základ sebevýchovy“.

Téma „péče o duši“ autorka rozvrhla do tří tematizací: 1. Antická a novověká duše, 2. Životní 
pohyby a smysl dějin u J. Patočky a 3. „Tázání a objevování.“
Největší  část  první  kapitoly  věnuje  autorka  výkladu  pojetí  duše  u  Platóna  a  prvnímu 
paradigmatu výchovy v dějinách, tj. Paideia jako péče, starost o duši.. Svůj výklad strukturuje 
do rozlišení  ontologické  roviny,  vztahu duše a tělesnosti  a  do „napětí“  mezi  Epimeleia  a 
pravda.
Tyto tematizační koordináty, jejichž prostřednictvím lze Platonovu konceptu duše porozumět, 
autorka  velmi  dobře  pochopila,  ovšem v jejím  výkladu  Platóna  trochu  rušivě  působí  její 
vlastní  úvahy:  ne,  že  by  neměla  pravdu,  ale  tím,  že  odvádějí  „čtenářovu“  pozornost  od 
podstaty výkladu samotného Platóna. To je však spíše metodická poznámka. 
Z obsahového hlediska, se zde autorka dopouští také některých nepřesností, například když 
tvrdí, že „duše je u Platóna jakýmsi mezistavem, prostorem pro střety protikladů“ (s. 16). 
Duše u Platóna není „mezistavem“, nýbrž jednotou – viz dialog Faidón, kde je Platónem duše 
vyložena jako „nejpodobnější tomu, co je stále v témže stavu a stejné samo se sebou“ (80b). 
Duše, zdůrazňuje Platón na mnoha místech,  je  mysl a o duši či mysli  hovoří jako o sídle 
vědomí. Žádostivost nepojímá jako záležitost tělesnou („kus masa nemá žádnou žádostivost, 
můj  hrtan  nemá  žádnou  žádostivost,  když  mám  žízeň“;  má  nějakou  žádostivost  jakožto 
součást  své  vědomé  zkušenosti),  žádostivost  je  u  Platóna  něčím,  co  není  „fyzikálně“ 
přítomno, co tedy nemůže být uchopeno tělesnými smysly, nýbrž co může být chápáno jenom 
myslí. Proto Platónovo „rozdělení duše“ neruší ani nenapadá její jednotu. 
Dále: co autorka myslí svou formulací, že „ústředním principem zde (tj. v Ústavě) je hén“? 
(viz s. 16). Nemá to být  hekaston, heató tautón  ? Otevírání a „cesta duše“ u Platóna (viz 
mýtus o jeskyni) se děje prostřednictvím tří periagogé – které ovšem autorka neuvádí.
V kapitole  druhé  „Životní  pohyby  a  smysl  dějin  u  J.  Patočky“  autorka  provádí  výklad 
„existenciál“  života,  tj.  zásadních  a  zároveň  specifických  životních  pohybů:  pohybu 
akceptace, pohybu práce a boje a pohybu života v pravdě, který bezezbytku odpovídá „das 
Selbst.“. U J. Patočky tyto životní pohyby nejsou „metaforami“ (viz s. 41), ale pochopenou 
zkušeností života, nahlédnutého jako celku.
V kapitole třetí „Tázání a objevování“  položila autorka těžiště do dialogu a jeho uplatňování 
ve  výchovně  vzdělávacím  procesu.  Popisuje  zde  sókratovský  dialog  ve  výuce,  přičemž 
vychází z Van Rosenka. Obeznámenost s vynikající analýzou sokratovského dialogu, kterou 
provedla H. Arendtová, by však autorce umožnila rozpoznat značné limity Van Rossemova 
pojetí sokratovského dialogu. Toto ovšem neformuluji jako výtku, protože didaktika obecně 
vždy filozofická pojetí v jejich hloubce značně „zplošťuje“. Autorka s velkým porozuměním 
pochopila význam dialogu ve výchově, vzdělávání, výuce i sebevzdělávání, ovšem dialog ve 
výuce nemůže být sokratovským dialogem, přestože je tak nazýván.

Celkově  je  diplomová  práce  napsána  s porozuměním,  velmi  oceňuji  autorčinu  schopnost 
vlastní reflexe, kterou zde prokazuje zvláště v uvědomování si souvislostí a přesahů filozofie 
do  problémů  současného  člověka  a  světa.  Její  kritické  připomínky  a  postřehy  ohledně 
uvažování  „postmoderního“  člověka,  jsou  tu  naprosto  na  místě.  Autorka  si  zvolila  velmi 
náročné téma, při jehož zpracování prokázala svou schopnost – sókratovsky řečeno – otevřené 
duše;  „péči o duši“ porozuměla v jejím skutečném a nezastupitelném  smyslu a nikoli jako 
„nějakému pouhému krédu.“ Uvažuje hermeneuticky, nikoli pouze deskriptivně.

Diplomovou práci Lenky Stříbrské doporučuji k obhajobě.



Otázky:

1. Které tři periagogé nalezneme v Platónově mýtu o jeskyni?
2. Vysvětlete své tvrzení na s. 13, kde píšete, že „Aristoteles začíná zobecňovat, a tak 

vytrhává věci z jejich přirozeného kontextu a redukuje jejich jedinečnost tak, aby byly 
snadněji popsatelné.“

3. Čím začínají podle J. Patočky dějiny?
4. Proč podle Vás „nelze péči o duši učit četbou“?
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