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

    Předložená diplomová práce se soustřeďuje na to, co je cílem výchovy a vzdělávání na 
pedagogické fakultě z hlediska filosofického. Kolegyně Stříbrská se zaobírá tématem, které je 
základem duchovní Evropy podle Jana Patočky;  tím je epimeleia. Velmi pečlivě seznamuje čtenáře 
s těmi, kteří se tématem zaobírali, aby případnému recipientovi usnadnila orientaci v dané 
problematice. Akcentuje rozdíl mezi antickým a novověkým pojetím duše, které je v tomto případě 
důležitým předpokladem pro vstup do tázání. 

    Začíná vymezením „člověka“ reflexí platónské duše, která je dosud jen málo pochopena a 
správně využívána ve výchově. Seznamuje čtenáře se starostí o duši v trojím ohledu, které ani dnes 
není něčím redundantním, co můžeme jakožto vychovatelé přehlédnout. Podobenství o jeskyni je 
nutným pozadím pro porozumění úloze pravdivosti, která v oblasti výchovy a vzdělávání nemůže 
být redukována jen na pravděpodobnost a koroboraci, jako je tomu v přírodních vědách.

    Aby případnému čtenáři vysvětlila fenomén „novověké duše“ soustřeďuje se autorka na poměr 
subjektu a objektu, jenž tvoří základní osu vztahu ke světu jako celku v době současné. Tři životní 
pohyby Jana Patočky pak dokumentují novověký obrat k subjekt-objektové figuře jako základu, 
z něhož vycházíme v péči o duši. Tázání je pak autorkou pochopeno jako projev podstatné privace 
současného člověka, jemuž nestačí být jen konzumní bytostí v tržním prostředí, který ke svému 
životu potřebuje něco navíc, co temně pociťuje jako nedostatek. Právě tento nedostatek je autorkou 
pochopen jako prostor, ve kterém se rodí bytostné otázky, jež jsou podstatou péče o duši ve smyslu 
osobním, ve smyslu polis, i ve smyslu celého kosmu.  Autorka dobře analyzuje základní úlohu 
dialogu a jeho úlohu v současné škole.  Práce je pochopena velmi dobře, navrhuji hodnocení 
v rozmezí „výborně - velmi dobře“ dle povahy a kvality obhajoby. Do rozpravy navrhuji otázku: 
Může být modlitba druhem podstatného dialogu, který člověk vede sám se sebou přes samého 
Boha? 

 

V Praze dne 2. 12. 2012                            prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 

 


