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1. Obsah a struktura práce 

Téma předložené práce je jedním ze základních problémů všech oborů věnujících se výchově 

a vzdělávání, spadá i do centra pozornosti filozofie výchovy a vzdělávání a je významné pro 

jakoukoli diskusi o kultuře a vzdělanosti. Jak je správně zdůrazněno v Úvodu a Závěru práce, 

ideál Bildung není omezen na vybranou etapu/etapy života člověka. Nepatří k tématům, která 

jsou (relativně) snadno přístupná, neboť jeho zvládnutí si žádá dobrý mezioborový přehled a 

schopnost abstrahovat vybrané aspekty ze složitých a mnohdy nepřehledných souvislostí. 

Proto lze jeho volbu jednoznačně uvítat. Rozsah práce je realistický, rozvržení jednotlivých 

kapitol zdůvodněné.  

 

2. Odborná úroveň 

Vytčený cíl (s. 6) se v práci podařilo naplnit, přičemž jako v každé podobně zaměřené práci 

platí, že si tento úkol žádal invenčnost a nabízel řadu možných přístupů. Zmiňovaná 

příležitost pro tvořivost se současně mohla snadno projevit dvojsečně, tzn. také jako zátěž. 

Text vyniká provázaností, promyšlenou argumentací a intelektuální poctivostí, kdy autor 

může garantovat formulované postřehy a závěry. Je patrné, že všechny části jsou zpracovány 

s ohledem na celek práce.  

Autor postupoval samostatně, ve svém výkladu nenásledoval žádnou konkrétní autoritu-vzor. 

Hlavním uplatněným postupem se stala rekonstrukce argumentací vybraných klíčových 

myslitelů, představení souvislostí jejich vzniku a jejich srovnání, které umožnilo nacházet 

společné i specifické prvky úvah jednotlivých probíraných osobností. Čtenáře přirozeně 

napadají další otázky, k nimž by bylo možné se dostávat, avšak to, že se jim autor již 

podrobněji nevěnuje, je potřeba označit za jeho plus. Například úsporná aktualizace tématu 

nastíněná v Závěru bohatě vyhovuje nejen formátu diplomové práce, ale i stylu teoretického 

výzkumu, který jako každý výzkumný přístup umožňuje úspěšně zkoumat právě jen jasně 

danou otázku. 



Zařazení Komenského mezi klasiky tradice Bildung je jistě podnětné. „Liberalismus“ a 

„komunitarismus“ spojovaný s Lockem, resp. Hegelem jsou samozřejmě zpětnými 

konstrukcemi.  

 

3. Práce s literaturou 

Některé delší úseky textu jsou postaveny jen na jednom prameni (například s. 15 a násl., s. 22 

a násl.), což není ideální stav. Tato skutečnost je ale vyvážena autorovou schopností 

v nejlepším slova smyslu tvořivě interpretovat použité prameny. Totéž platí o celkově spíše 

skromnějším rozsahu použitých (jinak reprezentativních a kvalitních) zdrojů.  

Jirsa odkazovaný na s. 24 a Hamilton ze s. 39 nejsou uvedeni v Soupisu bibliografických 

citací. Kantova díla obsažená v Soupisu nejsou seřazena chronologicky.  

 

4. Grafické zpracování 

Ke grafickému zpracování není potřeba uvádět žádný zásadní kritický komentář, zmiňuji jen 

některé drobnosti. Například citace uvnitř jiné citace (s. 22) není pečlivě ukončena. Termín 

Bildung je téměř vždy uveden v kurzivě, to ale není případ části jeho výskytu v Obsahu. 

Nejednotné je použití kurzivy v názvech děl uváděných v poznámkách pod čarou. Překlepy 

jsou v práci jen ojedinělé.  

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň práce je celkově nadprůměrná. Zvláště upozorňuji na bohatou slovní zásobu 

(uplatněný jazyk může být v dobrém označen jako místy květnatý). Zastřené nebo neobratné 

formulace se vyskytují jen vzácně.  

 

6. Podněty k rozpravě 

V charakteristice Newmana (s. 64) je kromě jiného poukázáno na jeho představu o příspěvku 

svobodného vzdělání k formování svobodného občana a společnosti. Je něco podobného 

možné rovněž v Humboldtově případě?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „výborně“.  
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