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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

1. V čem konkrétně spatřujete relevanci Vaší práce pro obor pedagogika? 
2. Kteří autoři před či po Heideggerovi se také zabývali kritikou univerzitní instituce? Vyberte jednu 

vlivnou koncepci a srovnejte ji s koncepcí Heideggerovou. 
3. Jak konkrétně je možné (resp. lze vůbec) naplňovat Heideggerovu výzvu k návratu ke skutečné bytnosti 

univerzity a s jakými důsledky? 

Předložená bakalářská práce může být chápána jako specificky pojatý příspěvek k dějinám 
pedagogických idejí. Její námět tvoří analýza Heideggerova pojetí univerzity, které je ve filosofických 
kruzích hojně diskutováno, avšak v (české) pedagogice zůstává dosud poněkud opomíjeno. Možná 
je v souvislosti s problematickým vyzněním některých Heideggerových stanovisek spíše překryto 
jinými koncepcemi, jež jsou sice stejně kritické, avšak bez onoho stínu nacionálně socialistické 
ideologie, jenž Heideggerovy úvahy často provází. 
Práce začíná stručným výkladem základních pojmů Heideggerovy filosofie a podstaty jejího tzv. 
Obratu. Autor se přitom opírá o interpretace  Figalovy, Michálkovy, Thurnherovy aj. Jádro práce je 
zaměřeno k výkladu Heideggerova pojetí univerzity, resp. toho, co je to vlastně věda a jaká je 
podstata vědeckého bádání, jakož i problému techniky a kalkulujícího myšlení. Poslední část tvoří 
úvaha (opřená o Lyotarda a Liessmanna) o postmoderních naplněních H. varování týkajících se 
úpadku myšlení a v jistém smyslu i perspektivního zániku univerzity v původním smyslu slova, nebo 
řečeno jinak – její bytnosti. 
F. Zrno přistoupil k náročnému tématu vybaven předchozím studiem filosofie a konkrétně 
Heideggera, práce proto vykazuje velmi solidní úroveň pokud jde o věcnou správnost v zacházení 
s pojmy a jejich adekvátní užívání. Menší výtku si zaslouží ne vždy dostatečný ohled ke čtenáři, 
který má právo na důkladnější vysvětlení a zdůvodnění užívání specifických pojmů a neologismů, 
jichž je H. filosofie plná, možná spíš souvislostí, které H. motivovaly k jejich zavedení. To se však 
nevztahuje na práci jako celek, spíše na dílčí části srozumitelné jen za předpokladu, že známe určité 
„kapitoly“ dějin filosofie (např. s. 8-9, s. 9-10 aj.). Práce je ale vcelku velice čtivá a byť nabitá 
nezvyklými heideggerovskými formulacemi, čtenáři by se v zásadě mělo dařit udržet pozornost 
během četby až do konce. Autorův způsob psaní (jak je to u těch, kdo se zabývají Heideggerem, 
obvyklé) občas sklouzává do „heideggerovštiny“, což je sice poznámka mimo kontext hodnocení této 
práce, přesto doporučuji vyhnout se takovým obratům jako „pedagogický okrsek bádání“ (viz Závěr). 
Zrno nás seznamuje nejen s Heideggerovým pojetím univerzity, ale též s okolnostmi provázejícími 
jeho nedlouhé působení v rektorské funkci ve Freiburgu. Rozvíjí klíčovou H. myšlenku, dle níž věda 
nemá být (po řeckém vzoru) chápána jako kulturní statek, nýbrž jako ohnisko určení národa a státu 
vcelku (s. 26) a uvádí (snad) na pravou míru některé desinterpretace H. formulací o národu, 
sebeurčení, boji apod. Trochu postrádám nějaké pozastavení nad H. problematickými či temnými 
pasážemi, např. v souvislosti s výčtem na s. 26 (jak souvisí vymezení vědy např. se šílenstvím, 
smrtí, básněním..?). 
Autorovi se však podařilo dobře vystihnout intuici Heideggerem ne zcela exaktně vedených úvah o  
úpadku vědeckého myšlení a o nebezpečích, která ohrožují podstatu, ducha či ideu univerzitní 
instituce, nebezpečích, v jejichž důsledku se univerzita zredukuje na pouhý vzdělávací ústav a 
sociálně-politickou instituci. Dobře zdůrazňuje význam kritické analýzy techniky v H. myšlení 
(Gestell, Machenschaft) i její vazbu na ústřední téma práce – proměnu univerzitního bádání ve stále 
techničtěji zajišťované a řízené centrum výzkumů majících pohříchu hlavně ekonomický a politický 
rozměr. 
V textu jsou bohužel místa, která i po navrhované a patrně provedené jazykové kontrole zůstávají 
stylisticky topornější. Je to škoda. Např. hned v Úvodu pasáž o zamýšlení nad smyslem univerzity – 
není jasné, kdo se má zamýšlet, nebo „Člověk je význačným jsoucnem, které může provozovat 
vědu“ –  s. 20, atd. Najdeme také hodně překlepů a opakujících se slov (opět stylistika) (např. 
„večnívá“ na s. 16, tamtéž formulaci: „pak by mohl zakusit svou příslušnosti k zjednávání“. Na s. 21 
v PPČ celá pasáž: „Ale toto tvrzení však neospravedlňuje... tato práce si však neklade za cíl.... 
hodnocení Heideggerovo členství v NSDAP.“ Atd. atd.). Dále místy zůstalo nadužívané zvratné „se“ 
(„zamyšlení se“ místo zamyšlení). Také závěr mohl být trochu bohatší a analytičtější, než jen 
v podobě resumé a postesknutí nad budoucností. Trochu víc by asi chtělo explikovat pedagogické 
souvislosti tématu, jakkoli pasáže o „nemyslící vědě“ a zejména radikalizace rozporu mezi výchovou 
k myšlení a přípravou k povolání v práci dost zřetelně ukazují, proč bychom se dnes měli 
Heideggerem zabývat i v teorii výchovy a dalších ped. disciplínách. 
Práce Filipa Zrna ovšem splňuje nároky kladené na tento typ prací a lze ji doporučit k obhajobě. 
Vzhledem k náročnosti i ojedinělosti zpracovávaného tématu a především vzhledem k tomu, že se 
téma autorovi podařilo jak srozumitelně vyložit, tak ukázat jeho aktuálnost, navrhuji hodnocení 
výborně. 
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