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Úvod 
 
Milí studující! 
 
Předkládaný studijní text do předmětu Filozofie výchovy není v žádném případě textem, který by 
nahrazoval studium základní a doporučené literatury. Jedná se o studijní oporu, kde účelem je provést 
studenta stručně obsahem daného předmětu. 
Text je členěn do jednotlivých kapitol, v celkovém počtu deseti. Cílem textu, jak už bylo uvedeno výše, 
je provést vás obsahem disciplíny. Proto je text strukturován tak, abyste se nejdříve seznámili s 
definicí, předmětem a vědními obory, kterých se filozofie výchovy dotýká. Teprve potom následují 
kapitoly, věnující se problematice evropského rámce edukace a vývoji filozofického myšlení ve vztahu k 
výchově. Poslední dvě kapitoly se na první pohled filozofie výchovy netýkají. Přesto k ní mají velmi 
blízko. Předposlední kapitola se zabývá problémem identity. Poslední kapitola je věnována novému 
fenoménu – evolučním sociálním vědám. 
Text je určen posluchačům prezenční i kombinované formy studia oboru sociální pedagogika 
v navazujícím magisterském studijním programu. Navazuje tím na poznatky, které jste získali během 
bakalářského studia oboru sociální pedagogika nebo příbuzných oborů.  
Rozšiřuje znalosti z obecné pedagogiky, teorie výchovy, sociální pedagogiky, didaktiky, ale i filozofie, 
sociologie a psychologie.  
V úvodu každé kapitoly jsou formulovány výukové cíle, které si při studiu průběžně porovnávejte, zda 
jste jich již dosáhli. Po celou dobu vaší práce s tímto textem budete vedeni nejen k pouhému 
nastudování látky, ale i ke zpracování jednotlivých úkolů, které budete překládat vašemu tutorovi na 
tutoriálech, aby zjistil vaše znalosti a dovednosti v rámci jednotlivých kroků i celkového studia. Systém 
opory jsem formovala tak, že je nejdříve vysvětlen pojem, potom je v některých případech uveden 
příklad. Jako příklady jsem použila texty z knih nebo článků, a myšlenky uvedených filozofů, které se 
vztahují k probírané problematice a mohou sloužit i jako pomoc k vypracování úkolů. Klíčové pojmy 
v závěru každé kapitoly jsou určeny k zapamatování; zároveň slouží jako osnova pro zopakování 
a definování jednotlivých pojmů z celé kapitoly. Oporu uzavírá seznam použité literatury, který vám 
zároveň slouží jako doporučená a rozšiřující literatura k jednotlivým tématům.  
Jako doplněk na konci opory najdete slovníček řeckých pojmů, vztahujících se k filozofii výchovy a na 
úplný závěr klíč - řešení kontrolních otázek. 
Přeji vám ve vašem studiu mnoho zdaru. 
 
Autorka 
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1 Filozofie výchovy jako jedna z věd o výchově 
 
 
Cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat základní pojmy týkající se filozofie výchovy, 
• porozumět předmětu filozofie výchovy, 
• popsat význam termínu agogika a jeho odvozenin, 
• vyjmenovat pojetí výchovy, 
• určit vztah výchovy a společnosti. 
 
 

Průvodce studiem 

 
V této kapitole se zaměříme na vysvětlení pojmů filozofie a agogika, určení předmětu filozofie výchovy, 
pospání pojetí výchovy a vysvětlení vztahu mezi výchovou a společností. 

 
 

1.1 Definování filozofie výchovy 
Máme-li se ponořit do studia problematiky filozofie výchovy, musíme začít s jejím definováním, 
abychom si vytýčili základní parametry pojmu. Podle Průchy, Mareše, Walterové (2009) se jedná o 
filozofickou disciplínu zabývající se podstatou procesu a cíli výchovy, která se rozvíjí ve třech směrech: 

1. Komplexní nazírání na výchovu. 
2. Metodologické otázky zkoumání výchovy. 
3. Etické otázky výchovy. 

Dle Encyclopedia of education (2002) to je mezioborová věda zabývající se cíli, smyslem, procesem 
výchovy. Obsahuje poznatky z filozofie, pedagogiky, antropologie, zejména kulturní a sociální a 
sociologie. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Předmětem filosofie výchovy je hledání teoretických východisek výchovy a její podstaty v tradici 
evropských dějin a evropského myšlení a také reflexe fenoménu výchovy a místa člověka v něm, v 
historickém a následně aktuálním kontextu. 

 
 

1.2 Vymezení základních pojmů 
 
 
 Abychom dobře porozuměli, co pojmy znamenají, musíme si je vymezit. Začneme slovem filozofie. 
Filozofie nebo filosofie? Obě transkripce současná čeština umožňuje, z logického hlediska je správná 
varianta druhá filosofie. Slovo je řeckého původu a jedná se o složeninu ze dvou slov - filia – sofia, 

 

 

 

fiilosofie 
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kde filia je láska, sofia je moudrost, filein znamená milovat, být s…, být pro…, a sofos – moudrý. Podle 
Aristotela je to teoretická věda o prvních důvodech a příčinách. Filosofie bývá vnímána jako metavěda 
(nadvěda) v celém systému věd. Filosofie spojuje poznání a lásku - milovat moudrost. 
 
 
Dalším slovem je agogika, což znamená obecnou teorii výchovy, vztahující ke všem subjektům. Jedná 
se opět o řecké slovo, které je odvozeno od pojmů: 
Agogé - což znamená vedení, výchova, kázeň, způsob života, přeprava, odjezd. 
Agón – což je zápas, námaha, úsilí. 
Agein – to lze přeložit jako vést, táhnout. 
Age – do češtiny převedené jako nuže, vzhůru. 
Pojem agogika se začal v posledních letech rozšiřovat a nahrazovat tak zažitý termín pedagogika. 
 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Agogika je obecný pojem pro výchovu, kdežto další pojmy včetně pedagogiky, jsou složeniny, které 
upřesňují na koho je výchova zaměřena. 

 
 
Odvozeniny od základu agogika: 

a. Pedagogika – složenina slov agogika a paidagogos – ten, kdo vodí děti, které je odvozeno od 
paidós – dítě. Pedagogika je tak definovaná jako teorie výchovy, teorie výchovy dětí a 
mládeže; 

b. Andragogika – složenina z agogiky a andro – což v řečtině je člověk nebo také muž, chápáno 
jako dospělý. Andragogika je teorií výchovy dospělých; 

c. Gerontagogika – složenina agogiky a geront – což je v řečtině stařec. Gerontagogika je 
teorie výchovy starých - seniorů. 

 
 Posledním pojmem, který je nutné si objasnit je výchova. Podle Pelikána (1995, s. 35) výchova je 
cílevědomým a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňujících optimální rozvoj každého 
jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou, 
vnitřně integrovanou a socializovanou osobností. Jedná se o nejrozšířenější definici výchovy, proto ji 
sem zařazujeme pro připomenutí, protože problematice definování výchovy byla věnovaná předchozí 
studijní disciplína – Teorie výchovy, jež byla zařazena v bakalářském studiu.  
 
Pojmy k zapamatování 

V celém našem pojednání vnímáme pojem výchova v nejšiřším slova smyslu, jako synonymum pojmu 
edukace. 
 

1.3 Pojetí výchovy 
 
Nyní se zaměříme na pojetí výchovy, tak jak nám je nabízí Sociologický slovník (1996):  

1. Strukturované - zdůrazňuje biologickou podmíněnost utváření člověka, kterou výchova 
nemůže změnit. Pracuje s přirozeností a názorem, že dítě je od přírody dobré a výchova může 

agogika 

 

odvozeniny 

výchova 
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toto přirozené dobro deformovat, proto má být chápána spíše jako pomoc ve vývoji. Velmi 
dlouhou dobu v evropském myšlení přetrvával názor, a ještě dnes se s ním můžeme setkat, že 
člověk je v podstatě dobrý a pouze vlivem prostředí a výchovy dochází k jeho deformaci. Měli 
bychom tedy tyto složky výchovy co nejvíce omezit a výchově ponechat její tzv. přirozený řád. 
S tímto názorem nelze souhlasit a současné poznání, zejména v oblasti neurologických 
a psychologických věd, i znalosti lidského genomu nám ukazují na biologický základ lidské 
osobnosti, který nemá s kategorií dobra (což je kategorie etická) nic společného.  

2. Existencionalistické - v souladu s odmítáním výchovných ideálů a požadavkem autonomie 
a autenticity vývoje osobnosti spatřuje v záměrné a cílevědomé výchově způsob popření 
svobody člověka a jeho odcizení sobě samému. Tento názor opět popírá biologický základ 
člověka, známá tabula rasa J. Locka je ve světle současného poznání neudržitelná. 

3. Komplementární - toto pojetí zdůrazňuje, že vztah vrozených a vývojových předpokladů 
(biologické vybavenosti) a exogenních faktorů (vlivu záměrné výchovy a vzdělávání 
a spontánně působícího sociálního prostředí) je komplementární – doplňující se navzájem. 
Pojetí má nejblíže k současnému stupni poznání, vychází jak z vrozeného základu, tak i z vlivu 
prostředí a kultury.  

 
 

Úkol  

1. Srovnejte různé definice výchovy, které znáte, případně se pokuste vymyslet vlastní definici a 
tu zdůvodnit. 

2. K jednotlivým pojetím výchovy se pokuste přiřadit autory, které znáte z dějin pedagogiky. 
 
 

1.4 Vztah výchovy a společnosti 
 
 
 Výchova je společensky determinovaná – podmíněná, protože společnost určuje k čemu 
vychovávat, společnost ovlivňuje výchovu a naopak  - výchova má vliv na proměny společnosti a 
v neposlední řadě výchova je stimulujícím faktorem rozvoje společnosti. 
Ve vztahu výchovy a společnosti se nám objevují dvě základní linie: 

• Linie kultivační – jejímž cílem je kultivovat, tedy zušlechťovat člověka. V evropském 
kontextu se jedná o dva přístupy, které se dnes prolínají a to starořeckou  kalogaghátia, 
vedoucí k harmonii osobnosti a renesanční humanismus – lidskost; 

• Linie operativní – jež je zaměřena na předávání vědomostí a dovedností, vycházející 
z poznání, že vědění je moc, věda je síla. Ovšem zde hrozí nebezpečí utilitarismu – výchova 
bude zúžena pouze na to, co se jeví být užitečným. 

 
Zabýváme-li se vztahem výchovy a společnosti, nesmíme opomenout ani ekonomické souvislosti. 
Ekonomové přišli již v 19. století s tvrzením, že investice do vzdělávání a výchovy vedou k vyšší 
produktivitě, proto se vyspělé státy snaží zajistit jimi garantovanou co nejlepší edukaci. V evropském 
myšlení pořád přetrvává názor, že prosperitu státu ovlivňuje úroveň školského systému – jeho délka, 
kvalita a organizace, proto se délka prodlužuje, hledající modely hodnocení kvality a dochází ke 
změnám v organizaci (prodlužuje se doba všeobecné přípravy, odborná příprava se posouvá na 
terciární stupeň). 
 
 
Kontrolní otázky  

1. Co je agogika? 
2. Čím se zabývá filozofie výchovy? 

 

determinanty 

ekonomika 
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3. Které z pojetí výchovy je v současné době nejpřijatelnější? 
4. Jaký je vztah mezi společností a výchovou? 
5. Lze upřednostnit některou z linií vztahu výchova a společnost? 
 
 

Shrnutí 

Tato první kapitola nás uvedla do základní terminologie disciplíny filozofie výchovy. Nejdříve jsme si 
disciplínu definovali jako mezioborovou vědu zabývající se cíli, smyslem, procesem výchovy. Následně 
jsme se věnovali vysvětlení pojmům filozofie – spojující poznání a moudrost, agogika – obecná teorie o 
výchově a výchova - vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince 
v souladu s cíli společnosti. Dále jsme si popsali tři pojetí výchovy – strukturované, existencionalistické 
a komplementární. Jako poslední podkapitolu jsme zařadili vztah mezi výchovou a společností, kde 
jsme se zaměřili na dvě základní linie – kultivační a operativní. Na závěr jsme neopomněli zmínit i 
ekonomickou stránku tohoto vztahu. 
 
 
Pojmy k zapamatování 

• Filozofie výchovy 
• Agogika 
• Výchova 
• Filozofie 
• Strukturované pojetí 
• Existencionalistické pojetí 
• Komplementární pojetí 
• Linie kultivační 
• Linie operativní 
• Ekonomické souvislosti edukace 
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2 Filozofie výchovy a její zdroje 
 
 
Cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• popsat vztah mezi filozofií výchovy a filozofií, antropologií a sociologií, 
• definovat filozofii, antropologii a sociologii, 
• vyjmenovat hraniční disciplíny, 
• analyzovat vývoj těchto věd. 

 
 
Průvodce studiem 

 
V první kapitole jsme se věnovali definování a vymezení základních pojmů filozofie výchovy. Nyní se 
zaměříme na zdroje, z kterých filozofie výchovy čerpá. Historicky se jedná o tři společenské vědy a 
jejich disciplíny – filozofii, antropologii a sociologii. 

 
 

2.1 Filozofie 
 
 
Filozofie je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co 
je přesahuje, tedy toho, co nazýváme metafyzikou (z řeckého meta – nad a physis – příroda). 
V evropském pojetí tvořila základ všech věd, protože má neomezená témata zkoumání, nemá přesně 
dané metody zkoumání. Přesto se jedná o vědu, protože vytváří a používá pevné pojmy, každé cizí 
tvrzení podrobuje kritice a každé vlastní tvrzení musí racionálně zdůvodnit. 
V průběhu posledních 5 - 4 století, zejména pak v období modernity (19. st.), se od filozofie odštěpily 
specializované vědy (přírodní – matematika, fyzika, mechanika, astronomie, chemie, biologie a další; 
společenské – sociologie, antropologie, psychologie, ekonomie, právo, pedagogika a další). 
Je-li filozofie základní vědou poznání, nabízí se otázka, kdy vznikla. Jednoduše může říci, že filozofie je 
stará jako lidstvo samo.  
Počátky evropské filozofie najdeme v Antice cca v 7. století p. ř. n. l., kdy máme doloženou první 
filozofickou školu, a to Milétskou, s hlavními představiteli Tháletem, Anaximandrosem a Anaximédem. 
Její vznik byl spojen s jiným způsobem uvažování a argumentování, kladením otázek a hledání 
odpovědí. Evropské filozofické myšlení nahrazuje mýtus – velké vyprávění, v němž je mudrci 
sdělovaná pravda členům společenství. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Pro antickou filozofii je typická změna myšlení - od mýtu k vědě. Základem tohoto myšlení je logos 
čili racionální forma řeči. 

 

 

filozofie jako 
metafyzika 

odštěpení věd 

vznik filozofie 
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2.2 Antropologie 
 
Další a velmi podstatnou vědou, která má vliv na utváření filozofie výchovy je antropologie.  
Antropologii si můžeme přiblížit definicí Klementy (1981), kdy antropologie je souhrn věd o člověku v 
nejširším slova smyslu, které zkoumají vývoj, stav, variabilitu jednotlivých tělesných znaků a jejich 
kulturu u současných i prehistorických populací. Nebo definicí, jež nám nabízí Encyklopedie 
antropologie (2012), podle ní to jsou interdisciplinární bio-socio-kulturní vědy o biologické, sociální a 
kulturní existenci člověka a lidské společnosti. 
Antropologie má velmi zajímavý průběh svého vzniku. Její specialitou je, že vzniká jako věda Západu 
– evropské kultury. Preantropologické práce najdeme již v Antice, kdy si jako příklad můžeme uvést 
Herodota z Halikárnasu (5. st. př. n. l.) – v dochovaném díle Dějiny popsal východní národy formou 
antropologické monografie nebo Platona (4. st. př. n. l.), který se věnoval definování pojmu člověk - 
anthrópos takto: Toto jméno anthrópos znamená, že zatímco ostatní živí tvorové žádnou z věcí, které 
vidí, neprohlížejí, ani o ní neuvažují, ani ji nezkoumají, člověk jakmile něco uvidí, hned to také zkoumá 
(anathrei) a uvažuje o tom, co viděl (opópen). Proto byl člověk jako jediný ze všech živočichů správně 
pojmenován anthrópos, zkoumající, co uviděl (anathrón ha opópe).*  
V 16. - 17. století se začíná rozvíjet vlastní antropologické myšlení, které spočívá ve vymezování 
evropské kultury proti ostatním, tehdy nově objevovaným kulturám. Tím je antropologie nerozlučně 
spojená se zámořskými objevy.  
 
 
Pro zájemce 

 
 

Jako představitele tehdejšího antropologického bádání si můžeme uvést tyto představitele: Bartolomé 
de las Casas (16. st.) – zastánce práv Indiánů, které považoval za rovnocenné bělochům,  François 
Bernier (17. st.) – autor první klasifikace ras založené na biologické odlišnosti, Buffon a Chavannes (18. 
st.) – oba se věnující klasifikaci člověka. 

 
 
Moderní antropologie se rozvíjí v 19. století a je spojena se jmény: Tylor, Frazer, Lubbock, Morgan, 
Boaz, Lévy-Bruhl, Durkheim, Hrdlička, Matiegka, Frič…, z nichž každý se věnoval jiné problematice.* 
 
Hraniční disciplínou na pomezí filozofie a antropologie zabývající se člověkem jako celkem je 
filozofická antropologie, jejímž předmětem je hledání jeho podstaty, smyslu a perspektiv ve světě. 
Jejím úkolem je zkoumat člověka celistvě.  Disciplína je v úzkém vztahu k filozofii dějin a kultury. 
Výrazně ovlivňuje filozofii výchovy, kde dochází k prolínání oborů. 
Hraniční disciplínou na pomezí edukace a antropologie je pedagogická nebo také edukační 
antropologie či antropologie výchovy.  
 
 
 
 
 

definice 

vznik 
antropologie 

 

antropologie 
jako moderní 
věda 

hraniční 
disciplíny 
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Důležitá pasáž textu 

 

 
Pedagogická antropologie objasňuje edukaci – výchovu a její vývoj v celistvém pohledu na člověka na 
základě biologických a sociálních poznatků o lidském rodu. 

 
Pedagogická antropologie se zaměřuje nejen na institucionalizovanou výchovu, ale také na 
neinstitucionalizovanou výchovu, na formální, neformální a informální výchovu. Dále na chování 
a jednání účastníků výchovně vzdělávacího procesu a na jevy, které je ovlivňují. Předmětem zkoumání 
je výchova. 
 
 
Úkol  

1. Definujte formální, neformální a informální výchovu. 
2. Která z těchto výchov nejvíce ovlivňuje chování člověka? 
 

Pedagogická antropologie pracuje s pojmy kulturní vzorec, kulturní přenos, interkulturní – multikulturní 
výchova. Podle Christophera Wulfa (1999) se současná antropologie výchovy odvíjí od tří základních 
témat: historičnost a pluralita, kulturní kořeny a interkulturalita, pluri a trans (mezi) oborovost. 
Zaměřuje se na tři základní oblasti: zdokonalování a problém lidské změny, sociální mimesis* 

(nápodobu, imitaci) a interkulturní výchovu.  
 
Česká pedagogická antropologie se rozvíjí teprve v posledních 25 letech a nemá vyjasněnou koncepci. 
Jsou v ní zastoupeny dvě linie: 

1. Vycházející z filozofie a filozofické antropologie a tím i filozofie výchovy je výrazně filozoficky 
orientovaný směr, který se prolíná jak s filozofickou antropologií tak i filozofií výchovy – 
autoři např. Palouš, Hejda, Pelcová, Michálek. 

2.  
4. Vycházející z antropologie a z filozofie pragmatismu, prakticky orientovaný směr, který se 

zaměřuje na problematiku výchovy z hlediska kultury a jejích vlivů. Tento směr se rozvíjí od 50. 
let 20. st. v USA a dnes ve všech evropských státech – autoři např. Kučerová, Skarupská. 

 
 

2.3 Sociologie 
 
 
Nejčastěji bývá definována jako věda o společnosti. Giddens (1999) ji definuje jako vědu  o jednání lidí 
ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, 
o společenském systému anebo sociální změně. Za otce sociologie je považován August Comte (1798-
1857), který poprvé v roce 1838 požil tento termín a takého vymezil. 
 V rámci sociologie velmi brzy vzniká její disciplína sociologie výchovy, která je považovaná za 
hraniční disciplínu mezi sociologií a pedagogikou, dříve také označovaná jako sociologická pedagogika 
či pedagogická sociologie.  
 

 

pedagogická 
antropologie 

 

základní 
témata 
pedagogické 
antropologie 

linie v české 
pedagogické 
antropologii 

definice 

hraniční 
disciplína 
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Důležitá pasáž textu 

 
Předmětem sociologie výchovy jsou sociální aspekty výchovy a jejich místo v procesech společenské 
reprodukce.  

 
Sociologie výchovy má z uvedených věd nejmenší vliv na filozofii výchovy, proto jsme jí také věnovali 
nejméně prostoru. 
 
 
Kontrolní otázky  

1. Čím se liší evropské filozofické myšlení od jiných kultur? 
2. Která z definic antropologie je komplexnější? 
3. Jaká jsou hlavní témata současné pedagogické antropologie? 
4. Co je předmětem zkoumání sociologie výchovy? 
 
 

Shrnutí 

Kapitola je věnována zdrojům filozofie výchovy. Nejdříve jsme si vysvětlili, proč je filozofie metafyzikou 
– přesahující vše, co je nad přírodou a čím se liší evropské myšlení od ostatních kultur – přechod od 
mýtu k logu, od vyprávění, co je pravda k hledání pravdy, k vědě. Střední část kapitoly jsme zaměřili na 
definování a vývoj antropologie jako souboru věd o člověku a kultuře, které jsou typické pro západní 
společnost. Popsali jsme si hraniční disciplínu – pedagogickou antropologii jako vědu věnující se 
výchově a jejím základním pojmům – kulturnímu přenosu, kulturnímu vzorci a multikulturní výchově. 
Poslední část kapitoly byla věnována sociologii jako vědě o společnosti a lidském jednání a hraniční 
disciplíně sociologii výchovy, jež se zaměřuje sociální aspekty výchovy. 
 
 
Pojmy k zapamatování 

• Filozofie 
• Evropské filozofické myšlení 
• Mýtus 
• Antropologie 
• Filozofická antropologie 
• Pedagogická antropologie 
• Sociologie 
• Sociologie výchovy 
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3 Vztah filozofie a edukace v evropském kontextu 
 
 
Cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• popsat vztah mezi edukací a filozofií v evropském kontextu, 
• definovat archetypy výchovy, 
• analyzovat rozdíly mezi pojmy paideia a educatio. 
 
 

Průvodce studiem 

 
V této kapitole si stručně vymezíme vztah mezi filozofií a edukací. Více se na jednotlivé autory 
podíváme v kapitole věnované paradigmatům lidství. Dále si popíšeme a definujeme archetypy 
výchovy. 

 
 

3.1 Vztah filozofie a edukace 
Pro stručný popis vztahu jsme se inspirovali vývojem vztahu mezi edukací a filozofií, jak ho  uvádí 
Kudláčková (2008), který jsme ovšem pro naše účely museli upravit. 
 
a) Vztah filozofie a edukace v antickém starověku 
Antický starověk má dvě významné kultury. První kultura je řecká (8. st. př. n. l.), kde ideou edukace 
je paideia, jejíž cílem je péče o duši, příprava na dobrý život, začlenění jedince do polis (obce). Druhá 
kultura je římské republiky (5. st. př. n. l.), kde idea edukace je založena na vir bonus, znamenající 
dobrý člověk a vir iustus ve významu člověk práva. V antickém starověku je edukace integrální 
součástí filozofie. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Edukce je v antice integrální součástí filozofie. Cílem je dobrý člověk. 

 
b) Vztah filozofie a edukace v židovsko-křesťanském starověku a středověku 
Ve druhém tisíciletí před naším letopočtem se u hebrejských kmenů objevuje nové náboženství, které 
je později nazváno judaismus a vyznačuje se vírou v jednoho Boha, kde je zapovězeno uctívání jiných 
bohů, předmětů nebo bytostí. Tím se liší od všech ostatních monoteistických náboženství své doby 
(např. zoroastrismu, atomismu). Idea edukace je v dosažení věčného života a účastí na životě Boha. 
Judaismus se stává v prvním století našeho letopočtu zdrojem křesťanství, jež ovlivnilo celý evropský 
středověk (5. st. – 16. st.). Křesťanský středověk má ideu edukace v scholastice, kde bůh je mírou 
všeho a edukace je přípravou na život věčný. V židovsko-křesťanském starověku a středověku je 
edukace  součástí teologie, která se stává nadřazenou filozofii. Teologie je považována za metavědu, 
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nahrazuje tak na tomto místě filozofii, která je naopak na teologii závislá. Někteří autoři hovoří o tom, 
že filozofie je v tomto období služkou teologie. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Edukace je ve středověku součástí teologie. Cílem je příprava na věčný život. 

 
c) Vztah filozofie a edukace v novověku 
Pro toto období (16. – 18. st.) je charakteristická filozofie renesance a osvícenství. Objevuje se zde 
idea všeobecné edukace (Komenský, Rousseau) se snahou o dosažení blaha již v pozemském životě, a 
vznik kritické filozofie vyúsťující do pedagogiky přirozenosti. V tomto období je edukace předmětem 
kritické filozofie, která vrcholí u Kanta. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Edukace je předmětem kritické filozofie - pedagogika vychází z tzv. přirozeného řádu. 

 
d) Vztah filozofie a edukace v průběhu 19. století – 1. poloviny 20. století  - modernita 
Filozofie v tomto období je typická velkým množstvím různých směrů od pozitivismu, přes marxismus, 
existencionalismus, pragmatismus až po fenomenologii. Od 19. století se v celé Evropě setkáváme s 
institucionálním charakterem edukace, s orientací edukace na dítě a se vznikem vědeckého systému 
pedagogiky. Ideou edukace je jedinec, který je užitečný a úspěšný ve společnosti. Na konci 19. st. se 
objevují reformní pedagogická hnutí. 
Edukace je v tomto období předmětem kritické reflexe v rámci pedagogiky. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Edukace je předmětem kritické reflexe, rozvíjí se reformní pedagogická hnutí. 

 
e) Vztah filozofie a edukace v průběhu 2. poloviny 20. století 
Pro druhou polovinu 20. století je typickým filozofickým směrem postmoderna. Ta převažuje nad 
ostatními směry, jež se dostávají do pozadí. Vzniká idea učící se společnosti, společnosti vědění a 
celoživotního vzdělávání. Typická je pluralita institucí a přístupů. 
Pro toto období je charakteristické, že edukace se dostává do izolace ve vztahu k filozofii. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Edukace je v izolaci vůči filozofii. Vznik teorie učící se společnosti. 
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3.2 Archetypy výchovy 
 
V evropském pedagogickém prostoru většina autorů zmiňuje dva základní archetypy výchovy. Archetyp 
znamená prvotní vzor. Slovo je složeninou slova arché znamenající počátek a slova typos, která má 
význam v češtině vzor. Za prvotní vzory jsou považovány cíle a styl výchovy, který vznikl v Antice a 
dále středověké cíle a styly výchovy. 
Palouš (1991) k nim přidává ještě třetí, který ovlivňuje cíl a styl výchovy v současnosti, ten který 
vychází z přelomu 18. a 19. st., z počátků modernity. 
S Paloušem lze jen souhlasit, protože se jedná o vzor nastavený před 200 roky. Nyní si všechny 
archetypy postupně přiblížíme. 
 
a) Paideia 
Tento archetyp výchovy nejčastěji vychází z Platonova konceptu, uvedeném v jeho díle Politea.* Pojetí 
výchovy v tomto archetypu vede ke směřování k dobru, obrácení celého jedince, ne jen jeho konkrétní 
části. Člověk je vychováván k tomu, aby vystupoval jako zodpovědná součást polis – městského státu, 
společenství. 
 
 
Úkol  

1. Přečtěte Platonovu Politeu – Ústavu a napište, jak rozumíte podobenství o jeskyni a jaký 
systém výchovy a pro koho navrhuje Platon v tomto díle. Zamyslete se nad tím, zda toto dílo 
má co říci dnešnímu člověku a jak byste ho využili ve výchově. 

 
 

Paideia je v tomto archetypu vnímána jako scholé – prázdeň, vytržení z každodennosti, jako cesta k 
pochopení bytí skrze jsoucí, tedy pochopení existence přes realitu, vyvádění člověka ze světa 
omezeného do otevřeného prostranství. 
 
Základní vyznění řecké filozofie výchovy můžeme shrnout do myšlenky, že cílem výchovy je  snažit se 
vychovávat tak, aby se ve vychovávaném zažehnula schopnost dobrého vztahu jako taková. Pokud v 
tom nebude výchova úspěšná, budoucnost bude setkávání zpupných lidí, kteří budou žít pro sebe a 
nebudou tušit, že je možné žít jinak. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Cílem výchovy je vychovávat k dobrému vztahu. Člověk jako svébytná, sebevědomá a zodpovědná 
osobnost v rámci společenství. 

 
 
b) Educatio 
Slovo educatio je latinským překladem řeckého paideia, ve smyslu vyvádění, česky výchova. Archetyp 
výchovy educatio je spojen s křesťanstvím. V evropském prostoru se začíná uplatňovat kolem 5. st. a 
působí po celý středověk. Educatio vnímá člověka jako obraz boží – imago Dei. 
 

 

smysl paideie 
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Důležitá pasáž textu 

 
Cílem výchovy má být přivádět člověka na cestu následování Krista.  

 
 
Filozofické kořeny tohoto archetypu nalezneme ve scholastice. Jedná se o středověkou filosofii, která 
vznikla a rozvíjela se na univerzitách v 11. – 15. st. Základ scholastiky a tím archetypu educatio byl dán 
za Karla Velikého*, kdy dochází k nastavení středověké výuky ve formě septem artes liberales, tedy 
sedm svobodných umění, tvořených dvěma stupni: 

• Nižším, nazvaným trivium, obsahující předměty gramatika, rétorika, logika. 
• Vyšším, pojmenovaným quadrivium, obsahující předměty aritmetika, geometrie, astronomie a 

hudba. 
 
 

Důležitá pasáž textu 

 
Středověká edukace vycházela ze sedmi svobodných umění - trivia a quadrivia, opírala se o 
scholastickou filozofii, jež se snažila o rozumové podepření církevních dogmat.  

 
 
Scholastiku dělíme do tří vývojových fází: 
a.  Raná scholastika – 11. - 12. st. je typická spor o univerzálie, sporem mezi zastánci dvou směrů - 
realismu a nominalismu.  

• Realisté prosazovali tvrzení, že obecné pojmy existují ve věcech, jsou jejich součástí, podle 
nich nejprve byly obecniny (pojmy), pak věci. 

• Nominalisté prosazovali tvrzení, že obecniny jsou abstraktní jména, nejdříve byly věci, pak 
pojmy. K nominalistům se hlásil Pierre Abelárd, tvůrce metody sic et non, česky ano a ne. Jde 
o metodu vzájemných protikladů. 

b  Vrcholná scholastika – 13. st. V tomto období dochází k úpravě Aristotela učení a jeho začlenění do 
systému teologie. Nositeli scholastiky se staly dva mnišské řády. 

• První jsou Františkáni, kteří propagovali společný život a chudobu, zaměřovali se na misijní 
činnost.  

• Druhým Dominikáni, kteří prosazovali výchovu a vzdělání, aby mohli účinně bojovat proti 
herezi. 

c.  Pozdní scholastika – 14. - 15. století. V tomto období sílí vliv nominalismu, což znamená přechod k 
renesanční filosofii. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Scholastika má tři vývojové etapy a po celou dobu se řeší spor mezi dvěma směry - realisty a 
nominalisty. 

 
c) Moderní škola 
Třetím archetypem podle Palouše je vzor, který nazývá moderní škola. Tento vzor se od předešlých 
liší tím, že dochází k zásadní proměně cílů a obsahů výchovy. První je proměna významu slova scholé. 

 

 

raná 
scholastika 

vrcholná 
scholastika 

pozdní 
scholastika 

 

scholastika 
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Již neznamená prázdeň, svátečnost, ale každodennost, nutná povinnost. Výchova nevede člověka 
k tomu, aby vytvářel dobré vztahy nebo následoval Krista, ale je přípravou na profesní život. Není 
zaměřena na hledání pravdy, pochopení vztahů a tím celku, ale je vedena naopak - od celku ke 
specializaci ve formě standardizace. Škola se tak stává, a je tak také společností vnímána, továrnou, 
tedy místem pro přestání nutného, s usilováním o výkon, nikoliv pochopení věcí. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Škola je povinností zaměřenou na profesní přípravu a tím na výkon. Přestává být místem poznávání a 
hledání vedoucí k pochopení, je místem nutnosti postaveném na standardizaci. 

 
 
Kontrolní otázky  

1. Čím se od sebe liší proměny vztahu filozofie a edukace v evropském pojetí? 
2. Která z věd byla považována za metavědu ve starověku a která ve středověku? 
3. Jak se od sebe liší pojmy paideia a educatio? 
4. Co znamená scholastika? 
5. Jaký rozdíl je mezi dvěma historickými archetypy a moderní školou? 

 
 
Shrnutí 

Tato kapitola se věnovala vztahu mezi filozofií a edukací tak, jak se utvářel v průběhu svého 
historického vývoje v Evropě a archetypům - vzorům výchovy. Nejdříve jsme se zaměřili na popis 
vztahu ve starověku, kde jsme zjistili, že edukace byla nedílnou součástí filozofie, abychom se podívali 
na tento vztah ve středověku, kde edukce byla společně s filozofií podřízena teologii. Poslední tři části 
vyjadřovali vztah od novověku, tedy od renesance - idea všeobecné edukace a součást kritické filozofie, 
modernity - edukace jako kritická reflexe a postmodernity - edukace v izolaci k filozofii.  
V druhé části této kapitoly jsme se zabývali archetypy výchovy, Nejdříve jsme si pojem vysvětlili jako 
prvotní vzor, pak jsme definovali paideiu a educatio a analyzovali jsem jejich rozdíly. Nakonec jsme si 
popsali poslední archetyp - moderní školu, která mění význam edukace od poznávání ke standardizaci. 
 
 
Pojmy k zapamatování 

• Archetyp 
• Paideia 
• Educatio 
• Teologie 
• Kritická filozofie 
• Modernita 
• Kritická reflexe 
• Moderní škola 
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4   Člověk a jeho obraz ve filozofii výchovy 
 
 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat člověka, 
• analyzovat rozdíly ve vnímání termínů člověk, osoba, osobnost, lidství, 
• porozumět vymezení pojmu chování, 
• popsat etologii jako vědu o chování. 

 
 
Průvodce studiem 

 
Kapitola je věnována popisu termínům člověk, osob, osobnost a lidství. Dále stručně vymezuje chování 
jako určitý výsledek výchovy. V poslední části stručně popisuje etologii jako vědu o chování. 

 
4.1 Definování člověka 
 
Chceme-li správně vychovávat, musíme se také zabývat objekt výchovy – člověkem. Této problematice 
je věnována tato kapitola. Základní otázka zní: Co je člověk? Odpověď není jednoduchá.  
 
Nahlížet na člověka můžeme různými pohledy a vždy dostaneme jinou odpověď. Nejdříve si člověka 
vymezíme, a to biologicko-antropologickým pohledem, abychom ho zařadili do systému živé 
přírody. Člověk je momentálně jediným žijícím druhem rodu Homo, čeledi Hominidae, řádu primátů. 
Charakteristické je pro něj vertikální držení těla, chůze po dvou, osvobozená ruka, rozumová 
inteligence a schopnost mluvit. Uvědomuje si sám sebe, je to subjekt socio-historické činnosti a 
kultury. Od jiných živočichů se odlišuje schopností vyrábět komplexní nástroje a použít je k ovlivnění 
svého okolí. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Člověk je jediným žijícím druhem rodu Homo, který si uvědomuje sám sebe a schopen vyrábět 
komplexní nástroje, jež používá k ovlivňování svého okolí. 

 
 

4.2 Člověk, osoba nebo osobnost? 
 
Podíváme-li se na člověka očima filozofa, vymezení již tak jednoduché nebude. Máme zde několik 
pojmů, a proto se nabízí několik otázek. Hovoříme o člověku, osobě nebo osobnosti? 
 
 

 

 

zařazení 
člověka 
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4.2.1 Osoba 
Z hlediska filozofie začneme vymezením pojmu osoba, protože tento pojem se ve filozofickém myšlení 
k člověku velmi úzce váže. Sokol (2008) upozorňuje na velmi důležitý poznatek. V rodové společnosti 
pojem osoba neexistuje, jazyky nemají pro ni slovo. Je to z toho důvodu, že rodová společnost se 
vnímá jako celek, neupřednostňuje jedince. 
Pojem osoba, latinsky persona, se objevuje v evropském kontextu filozofického myšlení až v antice, a 
to římské. Jedná se o složeninu z původního slovní spojení per-se-una, znamenající o sobě jedna. 
Latina přejala toto slovo z etruštiny a řečtiny ze slova prosópon, mající význam masky, která se 
používala v klasickém řeckém dramatu k vyjádření charakteru role, proto také později byl význam 
tohoto slova role. 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Slovo člověk ve většině jazyků rodových společností neexistuje – společnost se vnímá jako celek. 
Pojem persona  - uvědomování si jedince jako člena společenství se svojí pozicí a rolí. 

 
 
Římští myslitelé vnímali pojem osoba jako subjekt, jako jednotlivce, který je nositelem práv. Takto 
přijaté vymezení pojmu má čtyři role. První role je všem lidem společná – obecné vymezení člověka, 
druhá role je každému vlastní – jedinečnost. Třetí je vtisknutá náhodami a osudem. Poslední čtvrtá je 
daná naší reakcí na náhody a osud. To celé pak tvoří osobu. 
 
Jiné vymezení osoby přináší křesťanství. Římský filozof, který bývá označován jako poslední Říman, 
či první středověký filosof Boëthius (480-524) říká, že osoba je bytost schopná jedinečného a trvalého 
vztahu, ve smyslu náboženském. Osoba je jednotlivá podstata rozumem obdařené přirozenosti. Podle 
Locka (1632-1704) je osoba myslící a rozumějící bytost, jež má rozum a reflexi a může sebe samu 
jako takovou pokládat za tutéž věc v různých dobách a na různých místech. Zde vidíme, jaký je kladem 
důraz na myšlení a rozum.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Oba autoři, i když je od sebe dělí více jak tisíc let, hovoří jako o základním znaku osoby o rozumu. 

 
Pro pochopení pojmu osoba v současném světě si uvedeme dva citáty autorů 20. století. Allport 
(2004), americký průkopník psychologie osobnosti, o osobě říká, že osoba je dynamická organizace 
těch psychofyzických systémů v individuu, jež určují jeho charakteristické chování a myšlení. Zajímavé 
definování osoby nabízí Dennett (1976), americký filozof mysli. Podle něj o osobě můžeme hovořit za 
prvé u rozumové bytosti, jíž se za druhé přisuzují intencionální predikáty*, jež dále za třetí závisí na 
postoji, který k ní zaujmeme, a je za čtvrté schopna tento postoj nějak opětovat, je za páté schopna 
slovní komunikace a konečně za šesté vybavena vědomím. Zde již vidíme velký důraz na chování 
člověka.  
 
 
 
 

vysvětlení 
pojmu 
persona 

 

osoba v 
pozdní antice 

osoba v 
křesťanství 

 

osoba v 
současnosti 
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Důležitá pasáž textu 

 
Oba autoři vidí vyjádření osoby v jejím chování. 

 

4.2.2 Osobnost  
Druhým pojmem, vázaným k člověku, je osobnost. Nejčastěji bývá osobnost definována jako bytost se 
svými společenskými podmínkami a individuálně se projevujícími vlastnostmi rozumovými, emociálními 
a volními. Ve filozofii se používá pojem personalita, nikoli osobnost. Tento termín je nejvíce používaný 
v psychologii. Pojmem personalita se vracíme k personě  - osobě, a tím člověku a původní otázce – co 
je člověk? 
 

4.2.3 Člověk 
V současné filozofii výchovy asi nejlépe vystihl pojem člověk rakouský učenec Coreht (1996,  s. 9), 
který říká, že člověk je tázající se bytost. Je to ten, kdo se může a musí ptát. Podle Corehta má 
člověk schopnost poznávat a hledá smysl bytí, smysl života.  Pro tohoto autora (1996, s. 16) je důležitá 
i podstata člověka. Po podstatě člověka se táže vždycky už konkrétní, určitý člověk, prožívající a 
chápající ve svém světě sebe sama. Ta se podle něj projevuje se v charakteru a způsobu jeho činnosti.  
 
Úkol 
 

Přečtěte ukázku z Komenského a Corehta, porovnejte oba texty, pokuste se nalézt, co je spojuje a zda 
tázání po smyslu bude stejné. 
 
 
K člověku se také vyjadřuje český autor, filozof Sokol (2008, s. 147). Člověk je, jak víme, kulturní 
bytost: stal se člověkem v nějaké společnosti, a to tak, že přijal její jazyk a kulturu – a tedy jistou 
podobu, formu rolí. Být člověkem zkrátka není přírodní určení druhu, nýbrž kulturní role, získaná 
výchovou. … Lidská přirozenost je umělá. O stránku dál autor ještě přidává: Způsob jednání a 
vystupování si člověk sice více méně svobodně volí, jakmile to však udělá, každá taková role se na něm 
samém podepíše, zanechává trvalé následky. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Srovnáme-li oba autory, vidíme, že Coreht se zabývá člověk jako bytostí hledající smysl svého života, 
kdežto Sokol vidí člověka očima antropologa jako bytost kulturně podmíněnou, nesoucí následky za své 
chování. 

 
4.3 Lidství 
 
S termínem člověk je úzce spojen i termín lidství, latinsky humanita. S termínem se setkáváme 
v evropské filozofii již v antice. Základy současného chápání lidství nalezneme v renesanční filozofii 

 

 

přirozenost 
člověka 
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a zejména v osvícenství.  Jednotlivé autory a jejich názory na lidství si představíme později. Zde si jen 
připomeneme Kanta, který uvádí, že lidství je subjektem mravního zákona v nás. Podle něj je člověk 
účelem sám o sobě a nikdy ho nikdo nemůže, ani Bůh, užít jako prostředku.  
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Lidství je tedy to, co dělá člověka člověk, čím se odlišuje od ostatních tvorů.  

 
Zde máme na mysli především takové vlastnosti, které umožňují přežít lidstvu jako celku – solidarita, 
tolerance, pomoc… . Pelcová (2010, s. 88) upozorňuje, že lidskost není svou povahou pouze věcí 
jedince, je společenská.   
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Z toho vyplývá, že lidství se získává výchovou.  

 
 

4.4 Chování 
 
V této části kapitoly se zaměříme na chování. Jak souvisí chování s filozofií výchovy? Jednoduše.  
Chování je souhrn vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu. 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 
Tedy, chování je do určité míry výsledkem výchovy.  

 
 
Proto je dobré vědět, co výchova může v chování jedince i celých skupin ovlivnit a co je dáno 
vrozením. Chování je podmíněno geneticky a kulturně. Poměr těchto složek na podmíněnosti není 
znám. Tomuto složitému problému se dnes věnuje několik věd, z nichž nejdůležitější je etologie. 
Ještě předtím, než si blíže podíváme na etologii, si ale řekneme něco více k vlastnímu chování. Pro 
chování lidí je jedním z určujících faktorů organizování společnosti. Za proces socializace a enkulturace 
jedince v rodové společnosti bývá odpovědný rod nebo jeho užší složka, kterou nazýváme rodina. Zde 
musíme mít na paměti, že rodina je v různých kulturách různá. Ve společnosti občanské, kam patří celá 
evropská kultura, jsou to i její instituce jako škola a masmédia.  
Sociální chování označuje buď podmíněnost většiny lidských aktivit společenskými a skupinovými vlivy, 
nebo aspekty aktivit, které podléhají obvyklému morálnímu hodnocení.  
 
 

 

lidskost 

 

 

etologie 

vymezení 
chování 

společenské 
chování 
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Důležitá pasáž textu 

 
To převážně zdůrazňuje nikoli vnější podmínky nebo subjektivní záměry chování, ale jeho důsledky.  

 
Filozofická antropologie pracuje s premisou, že chování je otevřené světu. Dle Gehlena není-li chování 
biologicky fixováno, projevuje se pozitivně jeho specifikum v oblasti duchovních výkonů, otevřenosti a 
proměnlivosti, svobodného a samostatného přizpůsobování se prostředí, vlastnímu zvládání a utváření 
bytí člověka ve světě. 
 
 

4.5 Etologie jako věda o chování 
 
Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů. Jednoduše etologie 
je věda o chování. Začíná se rozvíjet na konci 19. století a zaměřuje se rozeznávání naučených a 
vrozených složek. 
Vyvíjela se dvěma směry: 

• Etologie experimentální, jejímiž představiteli byli Skinner, Pavlov a na základě jejich výzkumů 
se rozvinul behaviorismus; 

• Etologie klasická, kde hlavním představitelem je Lorenz, kteří se zabývali tím, které chování je 
vrozené. 

 
 
Úkol  

Přečtěte závěr knihy Konráda Lorenze Osm smrtelných hříchů a zamyslete se nad tím, co je z toho 
platného pro dnešní dobu a co je již překonané. 

 
Ve 20. století se v etologii rozvinula disciplína etologie člověka. Ta je popisována jako věda o chování 
člověka na základě biologie. V jejích počátcích se můžeme setkat s jiným termínem pro označení této 
disciplíny, a to behaviorální antropologie. Mělo tak dojít k odlišení etologie jako vědy o chování zvířat a 
chování člověka. 
K lidskému chování, jak se ho snaží definovat etologie, využijeme citace německého etologa Hindeho 
(1988). Etologické výzkumy ukazuji na fakt, že ve sféře sociálního chování člověk je nejsvobodnější 
před omezeními, které se vyvinuly v průběhu jeho evolučního procesu. Určitý prvek chování může 
člověk získat cestou učení a tréninku, ale to neznamená, že jeho chování se může neomezeně měnit 
pod vlivem prostředí. Hinde (1991) tak upozorňuje na hranice a možnosti ovlivňování chování. Existuje 
určitá předdeterminovanost v osvojování si návyků chování u zvířat a člověka. Tady můžeme hovořit o 
existenci hranic učení. Tato omezení jsou založena v samotné podstatě senzomotorického aparátu 
jedinců, jejich schopnosti získávat informace. 
 
 
 
Důležitá pasáž textu 

 

 

 

etologie 
člověka 
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Chování nelze neomezeně měnit vlivem prostředí. Edukace má své hranice, jejichž základ je ve 
schopnosti jedince získávat informace. 

 
 
Kontrolní otázky  

1. Proč neznají jazyky rodových společenství termín osoba, osobnost? 
5. Čím se člověk odlišuje od ostatních živočichů? 
6. Jaké jsou rozdíly v definování osoby mezi řeckou, římskou antikou a středověkem? 
7. Co je filozoficky člověk? 
8. Jak souvisí chování s výchovou? 
9. O čem je věda etologie? 

 
 
Shrnutí 

Kapitola se pokusila o stručné definování pojmů člověk, osoba, osobnost, lidství, chování a etologie. 
Nejdříve jsme se zaměřili na definování člověka z hlediska biologického jako jediného zástupce rodu 
Homo, který se od ostatních živočichů odlišuje schopností vytvářet komplexní nástroje a pomocí nich 
přetvářet okolí. Potom jsme si vysvětlili význam slova osoba, které má základ v etruštině a znamená 
sebeuvědomění jedince. Dále jsme si charakterizovali stručně rozdíly v pojímání osoby od antiky do 
současnosti. Neopomněli jsme se zmínit o lidství jako jedné z podstat člověka a tím i výchovy. 
Poukázali jsme na vztah mezi výchovou a chováním. Proto jsme v poslední části věnovali pozornost 
etologii jako vědě o chování. 
 
 
Pojmy k zapamatování 

• Člověk,  
• Osoba, 
• Osobnost, 
• Lidství,  
• Chování, 
• Etologie. 
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5 Tři paradigmata lidství v evropském myšlení 
 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat paradigmata lidství, 
• analyzovat rozdíly mezi jednotlivými paradigmaty v průběhu vývoje, 
• popsat specifika člověka západní kultury. 
 
 

Průvodce studiem 

 
V této kapitole se vracíme zpět k tomu, co je pro filozofii výchovy stěžejní, k problematice lidství. Jak 
uvádí ve svých pracech Pelcová (2004, 2010), v průběhu evropské filosofie může vysledovat tři 
paradigmata lidství. na ně pak navazuje podkapitola věnovaná člověku západní kultury - čím se odlišuje 
od člověka jiných kultur. 

 
5.1 První paradigma  
První paradigma je řecko-antická idea, která vnímá člověka v několika rovinách. Jako zoon logon echon 
(člověk mluvící a naslouchající) - člověk rozumějící světu, hledající harmonii kosmu, znalý a chtějící 
řádu. Jako zoon politikon (člověk politický ve smyslu společenský) - člověk je člověkem jen ve 
společenství lidí, zná zákon společenství, který je božský a nezpochybňuje ho.  
Latinský překlad zoon logos echon jako animal rationale je dovršením antické myšlenky, že člověk je 
bytostí nadanou schopností vnímat řád světa, tázat se po pravdě a podstatě věcí, které jsou mu 
přípustné prostřednictvím duchovního náhledu, tedy rozumem.   
Termín rozum v antice je širšího významu než osvícenský termín racio. Jedná se o poznání formou 
rozumu, vášně a žádosti (touhy).  
 
Důležitá pasáž textu 

 
V tomto prvním paradigmatu je člověk hotová bytost, která se zrozením probouzí (Platon) a odpovídá 
na základní otázku, kterou si toto paradigma klade - kým jsi, člověče? 

 
5.2 Druhé paradigma 
Druhé paradigma se rozvíjí v období středověku, kdy převládla židovsko-křesťanská idea. Vidí člověka 
jako imago Dei (obraz Boží). Člověk má velmi blízko k Bohu, je jeho obrazem, sdílí s ním vědění 
o dobru a zlu, podílení se na božím plánu (problém svobody a odpovědnosti).  
Na druhé straně se člověk od Boha liší svojí smrtelností, hříšností a omylností. Podle tohoto přístupu se 
člověk zrozením vytváří, má možnost změny, proměňuje se.  
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Důležitá pasáž textu 

 
Druhé paradigma se snaží najít odpověď na otázku - kým můžeš být, člověče? 

 
Paradigma upozorňuje, že lidské zkušenosti jsou nepřenosné. Své děti nemůžeme ochránit před 
našimi vlastními chybami a omyly. Slova varování jsou bezmocná vůči síle a touze člověka poznávat 
kdo je.  
 
K zapamatování 

 
Podle tohoto paradigmatu to lidsky podstatné nenalezne člověk v přírodě, ve světě, ale pouze ve své 
vlastní duši. 

 
5.3 Třetí paradigma 
 
Poslední, třetí paradigma vstupuje do popředí v okamžiku, kdy se do společenských věd dostává prvek 
přírodovědný. Tedy v době, kdy jsou tyto vědy ovlivněny rozmachem přírodovědy, přejímají 
přírodovědnou ideu.  
Člověk je zde přijímán jako myslící subjekt. Filosofie novověku začíná okamžikem, kdy člověk začal 
svět vnímat jako metafyziku subjektivity.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Člověk není již součástí jednoty řádu, je to labyrint a člověk potřebuje odstup, aby ho mohl pochopit.  

 
Asi nejlépe to vystihl Komenský ve svém Labyrintu světa a ráji srdce (1663).  
Pro třetí paradigma je typická změna myšlení, která se odráží v pojmu pravda a vzniku termínů 
objektivní, subjektivní, relativní a absolutní pravda.  
Novověk klade otázku: Co je objektivní pravda a jak jí dosáhnout? Starověký a středověký názor 
světa se dá vyjádřit: je, a tedy myslí. Novověký názor o světě je známé Descartovo: myslím, tedy jsem. 
Zde vidíme ten rozdíl.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Myšlení novověku vzniká v procesu lidského poznání. Slovy Pelcové (2010, s. 74) místo myšlení 
podřizujícího se řádu věcí je hlásáno podřízení věcí do lidského řádu poznání. 

 
5.4 Západní člověk jako bytost univerzální a individualistická 
Exaktní věda v průběhu novověku v sobě zkoncentrovala nárok na objektivní poznání, na jeho 
univerzalitu. Dále na striktní pojmové vyjádření. V postupu objektivace a ideace na vyvození obecně 

nepřenosnost 
zkušeností 

 

idea přírody 

změna myšlení 
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platné teorie z empirických (smyslově zkušenostních) poznatků. To má za následek vznik 
specializovaných věd.  
Důsledkem proměny lidského myšlení v období novověku a modernity je jeho individualizace. 
 
K zapamatování 

 
Individualizace člověka znamená, že člověk má stále vnímat, kým vlastně je, co je v souladu s jeho 
vlastní osobností.  

 
Individualizací myšlení dochází k uvědomování si sebe sama mimo ostatní i mimo společnost, její 
hodnoty, normy, ideje. 
 
Vedle individualizace je člověk v tomto období také chápan jako bytost univerzální. Univerzalita 
člověka, podle Pelcové (2010, s. 87) znamená, že je integrovaná jednota vědění o sobě, vědění 
o světě, o podstatných předpokladech sebe-udržení se na světě a o svých lidských možnostech.  

 
Důležitá pasáž textu 

 
Univerzalita je dána všestranností rozumu, těla, smyslů, činností a mravností.  

 
Druhá polovina 20. století je typická velkým množstvím různých úvah o člověku v rámci různých teorií. 
My si ukážeme pouze dvě. První je od Coretha. Ten se při definování člověka zaměřuje na lidské bytí. 
Inspirací mu je fenomenologie a Kant. Dochází k závěru, že právě lidské bytí je odpovědí na otázku co 
je člověk.  
 
Příklad 

 
Lidské bytí znamená podstatnou pluralitu dimenzí, v nichž zkušenostně poznáváme nejen svět, ale 
i sami sebe. Přesto člověk je konkrétní celek, pluralita je založena na jednotě struktury, kterou má 
postihnout…Podstata člověka se projevuje v charakteru a způsobu jeho činnosti (Coreth, 1996, s. 16-
17).  

 
Jiným typem úvah o člověku se zabývali postmodernisté. Postmoderní filosofové výrazně ovlivnili 
myšlení ve vědách posledních tří desetiletí.  
 
Příklad 

 
Jeden z představitelů Michel Foucault (2007, s. 237-262) tvrdí: Člověk je vynálezem nedávného data 
a možná spěje ke svému konci…Všem těm, kdo stále ještě chtějí uvažovat o člověku, i jeho vládě či 
jeho osvobození, všem těm, kdo si dosud kladou otázky o tom, čím je člověk ve své podstatě, všem 
těm, kdo ho chtějí brát jako východisko pro své pokusy dosáhnout pravdy… na všechny tyto pokřivené 

 

 

 

individualizace 

univerzallita 
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a pokroucené formy uvažování můžeme odpovědět pouze filosofickým smíchem – což do jisté míry 
znamená, že to bude smích tichý.  

 
 
Z toho vyplývá, že otázka co je člověk?, je pro postmoderní filosofy nedůležitá, protože se odmítají 
zabývat jednotlivcem, ale zdůrazňují, že společenství hraje důležitou roli v procesu poznávání.  
Jedině ve společnosti lze porozumět procesům poznávání, společnost zprostředkovává svým členům 
odraz světa, vztahy se světem, vztahy k sobě samým.  
Tím se snaží vrátit člověka zpět do středu komunity na podobné úrovni, jak byl chápán v období antiky. 
Odmítají jeho individualizaci, kterou přineslo osvícenství a především modernita.  
 
Kontrolní otázky 

1. Čím se od sebe jednotlivá paradigmata liší? 
10. Proč se člověk v západní kultuře vyvíjel jako individualizovaná a univerzální osobnost? 
11. Jaké je postavení člověka v postmoderní filozofii? 

 
Shrnutí 

Kapitola se věnuje vymezení a popisu tří základních paradigmat lidství, jak se utvářela v průběhu 
vývoje západní kultury. První paradigma lidství je spojeno s antikou a vnímá člověka jako hotovou 
bytost snažící se odpovědět na otázku kým jsi. Druhé paradigma zahrnuje období raného a vrcholného 
středověku, je ovlivněno křesťanstvím. Člověka vidí jako obraz Boží, jako proměnlivou osobu a snaží se 
odpovědět na otázku kým můžeš být. Třetí paradigma je zasazeno do renesance a osvícenství, člověka 
vnímá jako myslící bytost a hledá odpověď na otázku - co je objektivní pravda. Poslední část kapitoly je 
zaměřena na problematiku vnímání lidství v době modernity a postmodernity v evropské kultuře. 
Člověk je vnímán jako univerzální individualita.  
 
 
Pojmy k zapamatování 

• paradigma 
• lidství 
• zoon politikon 
• animal rationala 
• imago Dei 
• individualita 
• univerzalita 

 
 

 

 

 

člověk v 
postmoderně 
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6 Představitelé jednotlivých směrů ve vztahu k filozofii 
výchovy 

 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat jednotlivé směry filozofie výchovy z historického hlediska, 
• popsat proměny výchovy v evropském historickém kontextu, 
• vyjmenovat představitele jednotlivých směrů, 
• analyzovat jednotlivé směry a rozdíly mezi nimi. 

 
Průvodce studiem 

 
Nyní se dostáváme ke stěžejní a nejdelší kapitole tohoto studijního textu. Zde si představíme a stručně 
rozebereme vybrané představitele jednotlivých filozofických směrů a škol, kteří se věnovali 
problematice filozofie výchovy nebo jen výchově či lidství. Stručně si představíme jejich myšlenky, 
případně hlavní díla této problematiky. Autoři jsou rozděleni podle jednotlivých archetypů výchovy a 
paradigmat a případně ještě dále podle směrů. 

 
6.1 Představitelé antického myšlení 
  
Začneme v hluboké minulosti evropského myšlení ve vztahu k filozofii výchovy. První autory byli antičtí 
myslitelé předsokratovského období. 

• Asi nejstarším autorem, který je doložený a věnoval se problémům výchovy je Lykúrgos (cca 
9. st. př. n. l.), který popsal výchovu v timokratické* Spartě, zaměřené na přípravu zdatných 
vojáků a poslušných občanů. Bylo zde přeceňování tělesné výchovy nad duševní a kladen velký 
důraz na mravní výchovu a výchovu žen. 

• Druhým vybraným myslitelem je Herakleitos z Efesu (cca 540 – 480 př. n. l.), jeden ze 
zakladatelů dialektiky. Dialektika pochází z řeckého dialektiké techné a je 
odvozena od dialegestha, což znamená rozmlouvat. Jedná se umění vést rozhovor, umění  
argumentace a hledání souvislostí, provázanosti. Z toho vyplývá známé  -  vše se vším souvisí. 

• První filozofickou školou, kterou si uvedeme, jsou sofisté (5. - 4. st. př. n. l.), tzv. učitelé 
moudrosti. Učili především řečnictví. Je to nejednotná škola, někteří se orientovali na právo, jiní 
na přírodní vědy, ale vytvořili soubor tří základních studijních oborů – gramatika, rétorika, 
dialektika. 

 
Příklad 

 
myšlenky Herakleita 

 
 

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek. 
 
 

 

 

předsokratovs
ké období 
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Mlčíš-li, mohou si někteří myslet, že jsi hlupák, promluvíš-li, pak jsou o tom všichni přesvědčeni. 
 

Předsudek je jako nemoc.                         
 

 
 

Následně nemůže opomenout vrcholné období antické filozofie a její představitele. 

• Platón (427–347. př. n. l.) - jeho hlavní myšlenkou ve výchově byla idea dobra znamenající 
přípravu řádných občanů. Hlavní důraz kladl na rozumovou výchovu podepřenou výchovou 
mravní, tělesnou a estetickou. Podle Platona má být výchova státní a stejná pro ženy i muže. 

 
Příklad 

 
myšlenky Platona 

 
 

Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro 
člověka největším dobrem. 

 
 

Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli. 
 
 

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek. 
 

• Aristoteles (384-322 př. n. l.) vytvořil základní filozofické kategorie a v oblasti výchovy 
definoval její tři základní složky, kterými je výchova tělesná, mravní a rozumová. Těmto 
složkám odpovídají tři skupiny ctností. První je skupina mravních ctností, kam řadí střídmost, 
štědrost, statečnost. Druhá skupina ctností obsahuje ctnosti společenské, kde uvádí 
spravedlnost, přátelskost Poslední jsou ctnosti rozumové, jimž vévodí moudrost. Na rozdíl od 
Platona je Aristoteles zastáncem výchovy v rodině. Ženy mají být vychovávány jen potud, aby 
byly dobrými manželkami a matkami. 

 
Příklad 

myšlenky Aristotela 

 
Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. 

 
I myšlení občas škodí zdraví. 

 
Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se 
sobě vzájemně podobá. 

 
 
Římské období antiky je prezentováno autory z období konce republiky počátků císařství. 

vrcholné 
období 

 

 

římská 
filosofie 
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• Cicero (106-43 př. n. l.) byl sám vynikajícím advokátem, ve svých spisech propagoval výchovu 
k řečnictví, mravnosti a právní edukaci. Tím podporoval výchovu k římskému občanství jako 
uvědomělému zapojení do veřejného života. 

• Seneca (4-65) je jedním z představitelů římského stoicismu, jehož hlavní ideou je etika ve 
formě svobody, chápané jako žití v souladu s přírodou, důrazem na mravnost a praktičnost. 

• Quintilianus (35-96) představoval nejen teoretika, ale i praktika římské edukace. Cílem jeho 
výchovy je ideál řečníka. Vyzdvihoval význam školní výchovy zaměřený na individuální přístup 
k žákům. Kladl vysoké požadavky na učitele s důrazem na mravní výchovu. Výchova má být 
všestranná výchova, důležitá je metoda vyučování. 

 
Příklad 

 
myšlenky Cicera 

 
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. 

 
 

Povaha člověka je jeho osudem. 
 

6.2 Představitelé středověkého myšlení 
Ke konci císařství nastupuje jako jednotící prvek římského impéria křesťanství. Roku 391 se 
křesťanství stává jediným oficiálním náboženstvím Říma, čím se mění vztah císařství k víře. Do té doby 
tolerantní a pluralitní společnost se stává nábožensky společností monoteistickou. 
To má vliv i na vztah k výchově. Výchova se stává nástrojem křesťanské víry. Hlavním myšlenkovým 
proudem je scholastika. 
 

• Svatý Augustýn (354-430) po různých životních peripetiích přistupil v 38 letech ke 
křesťanství a stává se nejen biskupem, ale i jedním z největších teoretiků raného křesťanství. 
Zastává názor, že bez víry není poznání ani pravdy. Je tvůrcem teorie predestinace 
(předurčení). K antickým ctnostem, kam patří moudrost, spravedlnost, statečnost, uměřenost 
přidává ctnosti křesťanské, kterými podle něho jsou víra, naděje, láska. Hlavním cílem výchovy 
je víra v boží trojici a vedení ideálu, jímž má být boží stát. 

• Tomáš Akvinský (1225-1274) se narodil jako člen šlechtické rodiny, ale vstoupil do 
dominikánského řádu a stal se jedním představitelů vrcholné scholastiky. Jeho díle je rozsáhlé, 
věnoval se hledání pravdy a dochází k závěru, že je jedna pravda se dvěma cestami, a to 
cestou rozumu a víry. Výchova má vést k ideji boží státu, to znamená, že společnost má 
usilovat o dobro, prozíravost, má radit, posuzovat a řídit. Nejvyšší zákon je boží, od něj pochází 
zákon přirozený, který je spravedlivý, proveditelný, odpovídající místu, času a zvyklostem, 
čehož výsledkem je přátelství mezi lidmi. I vládce se jím musí řídit. 

• Představitelem pozdní scholastiky je Vittorino da Feltre (1374/8-1446), který otevřel Dům 
radosti, kde se snažil o propojení humanistických ideálů s křesťanským duchem a cílem bylo 
harmonické rozvíjení těla i ducha žáků v přírodě. 

 
 

Příklad 

 
myšlenky Sv. Augustýna 
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Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást. 
 
 

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem. 
 

 

6.3 Představitelé renesance a osvícenství 
Oblast výchovy v pozdním středověku ovlivnily dva filozofické směry –  renesance a osvícenství. 
 
Renesance má hlavní etapu v 15. - 16. st. Vyznačuje se oživeným zájmem o antiku, vymaněním 
filozofie z područí teologie, zájmem o přírodní vědy a zkoumáním člověka. Je pro ni typický nástup 
humanismu (lidskosti) a individualismu.  
Osvícenství je intelektuální hnutí a filozofický směr 17. – 18. st., který znamenal převrat ve vývoji 
evropského myšlení. Osvícenství odmítá religiozitu, proti níž staví racionalismus, logiku a 
humanismus. Dalo základ dnešním evropským konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie, 
pokroku a lidských práv. 
 

a. Erasmus Rotterdamský (1469-1536) 
Kritik soudobé společnosti, jeho stěžejní dílo je Chvála bláznovství (1509). Byl typickým renesančním  
učencem zajímající se o mnoho oborů, obdivovatel antiky a zastánce osobní svobody. Jeho myšlenkou 
bylo, že výchova může odstranit lidské zlo. 
 
     b.    Michel de Montaigne (1533-1592)  
Tento francouzský myslitel byl kritikem memorování, klad důraz na rozvoj myšlení vycházející z  
pozorování, učitel má být žáku průvodcem. Hlavním cílem výchovy je výchova charakteru, která 
znamená jak správně žít. 
 
Příklad 

 
myšlenky Michela de Montaigne 

 
 

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek 
o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností 
člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, 
názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší 
ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme 
o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho 
životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z 
jednoho stavu do druhého. 

 
c.  Utopisté  

V průběhu 16. – 17. st. se objevuje kritika tehdejší společnosti. Spousta autorů hledá spravedlivější  
státní uspořádání. Středověké rozdělení společnosti do stavů, které mají každé jiné právní povinnosti, 
neexistence jednotného vnímání spravedlnosti vedlo ke snahám vytvořit návrhy nových forem vlády a 
života lidí. Protože byly těžko realizovatelné v praxi, dostaly jednotný název utopie. Představiteli směru 
jsou Angličan T.  More (1477/8-1535), podle něhož měla výchova být výchovou všech. Ve výchově 

renesance 

osvícenství 

 

výchova k 
odstranění zla 

výchova ke 
správnému žití 

utopie - 
spravedlivá 
společnost 
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kladl důraz na národní jazyk. A italský učenec T. Campanella (1568-1639), který ve svém díle 
Sluneční stát propagoval výchovu postavenou na názornosti, pozorování a pracovní výchovu. 
 
Příklad 

 
myšlenky Thomase Mora 

 
 

Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že to není nic jiného než spiknutí boháčů, kteří pod 
jménem a pod záminkou obecného blaha hledají svůj vlastní prospěch. 

 
d.  Francis Bacon (1561-1626) baron z Verulamu 

Tento významný politik byl i vynikajícím myslitelem. Je považován za zakladatele empirismu. Jako  
filozof se zabýval vědou a její klasifikací. Chtěl vytvořit spis, který nazval Velké obnovení věd. Bohužel, 
jedinou dokončenou částí a tím jeho základním dílem je Nové organon (1620), česky Nový nástroj, ve 
kterém propaguje induktivní metodu.* Dále v tomto spise rozpracovává učení o idolech. Idoly jsou 
podle něj překážky objektivního poznání. Vyjmenovává následující čtyři: 
1. Idol lidského rodu (idola tribus) – vnímáme svět pravdivě? Nevnímá nějaký jiný živočich svět lépe, 
než člověk? A není jeho vnímání světa pravdivější, než lidské? 
2. Idol jeskyně (idola specus) – vnímám svět pravdivě já? Nevnímá jiný člověk svět pravdivěji? Pracuje 
zde s odlišností člověka, a to i ve vnímání. 
3. Idol tržiště (idola fori) – používáme jazyk špatně, nejasnost pojmů. Pokud nemáme pojmy jasně 
vydefinované, často se stává, že sice hovoříme stejným jazykem, ale jeden o voze a druhý o koze. 
4. Idol divadla (idola theatri) – víme, zda jsou teorie předkládané vědci pravdivé? Kdy je teorie opravdu 
pravdivá?* 
 

e.  Jan Amos Komenský (1592-1671) 
K filozofii výchovy velmi výrazně přispěl i náš význačný filozof, pedagog a představitel Jednoty bratrské. 
Mezi základní filozofická díla se vztahem k výchově patří: 
Truchlivý (1624), Labyrint světa a ráj srdce (1631), Hlubina bezpečnosti (1633) a De rerum 
humanarum emendatione consultatio catholica do češtiny překládaná buď jako Všeobecná náprava 
věcí lidských nebo Obecná porada o nápravě věcí lidských, které je sice dílo nedokončené, ale svým  
významem největší z celé Komenského bibliografie.* V oblasti filozofie lidství pracuje s termínem 
samosvojnost, který popsal jako stav lidského bytí, kdy si člověk zošklivil Boží řád věcí a sám svůj 
chce býti, sám svůj totiž rádce, svůj vůdce, sám svůj opatrovník, sám svůj pán, sumou sám svůj 
bůžek.* Lidství Komenského je realisticky komplexní. Člověk je schopen lidskosti i nelidskosti. Lidskost 
lidí není v pořádku, ale není ani ztracena. Každý lidský poznatek či dovednost mohou být jak pozitivní, 
tak i negativní. Komenského dílna lidskosti, je výchovou, která má v prvé řadě kultivovat negativní 
sklony. Jedná se o výchovu k překonání samosvojné tendence, o vyvádění z hříšné soběstřednosti či 
uzavřenosti.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Podle Komenského náprava musí být nejen individuální, ale celostní, jde mu o nápravu celého 
tvorstva, proto náprava věcí lidských. 

 

 

nástup 
empirie 

samosvojnost/
lidství 
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f.  René Descartes (1596-1650) 

Francouzský filozof, Komenského vrstevník, který se stal zakladatelem moderní kritické epistemologie  
(teorie poznání) a novověké racionalistické filosofie, založené na sebejistotě myslícího subjektu, na 
mechanistickém výkladu přírody a analytické metody moderní vědy, která umožnila vědu jako 
kolektivní dílo. Jeho názory vstupuje do filozofie racionalismus. Základním dílem je Rozprava o 
metodě, kde se věnuje člověku. Člověk je podle něj výjimečný právě schopností mluvit, pronášet slova, 
spojovat je do vět a vyjadřovat své myšlenky. Descartes činí rozdíl mezi člověkem a tzv. automatem. 
Rozumem, substancí myslící, je obdařen právě jen člověk. Automaty jsou pouze pasivními vykonavateli 
příkazů svých pudů. Za automaty považuje všechny ostatní živočichy mimo člověka. 
 

g.  Blaise Pascal (1623-1662) 
Další z velké plejády myslitelů 17. století. Vynikající matematik a humanista, tvůrce prvních 
mechanických kalkulátorů a zakladatel moderní kombinatoriky. Hlavním filozofickým dílem jsou Les 
Pensées (Myšlenky), které obsahují filozofickou antropologii. Pascala zajímá reálný člověk, člověk ve 
vztahu k Absolutnu. Je tvůrcem pojmu ordre du coeur (pořádek srdce), což je logika a intuice srdce, 
neboť ono má svoje důvody, které rozum nezná. Jak sám říká v Myšlenkách (1909): Člověk je jen 
přetvářka, lež a pokrytectví – i vůči sobě, i vůči ostatním. A všechny tyto sklony, tak vzdálené od 
spravedlnosti a pravdy, mají přirozený základ v jeho srdci. 
  
V době renesance je jedním z velmi diskutovaných témat přirozenost. Filozofové tak navazují na 
diskuzi vedenou již scholastiky.  
Pascal zastává netradiční stanovisko. Podle něj nic není přirozené, vše je umělé. Vše je zvyk, úmluva, 
domněnka, výsledek lidské představivosti. Spravedlnost je to, co je ustanoveno. Zákon je to, co je 
funkční. Lid se řídí zvykem (tj. zákonem) z toho jediného důvodu, že ho pokládá za spravedlivý. Člověk 
je propletenec paradoxů. Člověk není (ani) anděl, ani zvíře.* 
 
 
K zapamatování 

 
Podle Pascala nic není přirozené, vše je umělé. Člověk je propletenec paradoxů. 

 
h. Thomas Hobbes (1588-1679) 
 

Anglický filozof, který se stal jedním z prvních teoretiků společenské smlouvy a přirozeného 
práva. Asi můžeme za základní dílo považovat knihu Levithian. Zde také píše o člověku a o politickém 
uspořádání, které vychází k pojetí člověka.  
Podle něj je člověk materiální bytostí, kde to, co přivádí slast, je uznáno jako hodnota a zápornou 
hodnotou je to, co způsobuje strast. Největší strastí je smrt, nejvyšší hodnotou pak sebezáchova, které 
člověk podřizuje své jednání.  
Hobbes na přirozenost člověka nahlíží jako na neustálý boj. Vychází z téze homo homini lupus (člověk 
člověku vlkem). Přirozený člověk je dle něj egoista, k ostatním chová nedůvěru a chce je ovládnout. 
Nedůvěra v jeho vizi povstává z relativní rovnosti mezi lidmi. Na základě racionálního kalkulu se člověk 
svého přirozeného práva vzdává a uzavírá smlouvu všech se všemi, neboť tak zvýší své pohodlí (omezí 
boj) a šanci na přežití. 
 
 
      ch.   John Locke (1632-1704) 
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Anglický filozof, stoupenec empirismu, zastává názor, že nic není v rozumu, co jsme předtím nezískali 
smysly. To, co máme v mysli, jsou ideje. Mysl pokládá za nepopsanou desku - tabula rasa, která je 
formována teprve empirickou zkušeností a poté také pořádající schopností rozumu - reflexí. Byl 
zastáncem individuální výchovy. Věnoval se výchově chlapců a vytvořil systém nazvaný výchova 
gentlemana, tvořený výchovou tělesnou, mravní a rozumovou. Klad důraz i na dovednosti, každý by 
se měl vyučit řemeslu, což u šlechtických synů nebylo zvykem, tělesná práce byla považována za 
nepřijatelnou pro vyšší vrstvy. Výchova dívek ho nezajímala. Také on se věnoval problematice 
přirozeného zákona a společenské smlouvy. Dospěl k názoru, že lidé jsou si rovni, jsou téhož druhu. 
Přirozený stav má přirozený zákon, který zakazuje škodit druhému, ale opravňuje trestat přečiny. Byl 
zastánce teorie společenské smlouvy formulované Hobbesem, vnímal ji jako pokračování přirozeného 
zákona a prosazoval ochranu svobody. 
 
Příklad 

 
myšlenky Johna Locka 

 
 

Lidé nemohou být ke svému blahu nuceni, proto musí být ponecháni vlastnímu svědomí. 
 
 

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům. 
 
 

Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co 
jsme přečetli. 

 
        i.  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
 
Švýcarský myslitel, pobývající a živící se jako pedagog u francouzské šlechty. Cílem Rousseaua je 
vychovat svobodného člověka s respektováním věkových a individuálních zvláštností. Jeho ideálem je 
výchova k přirozenosti, jak uvádí v jednom ze svých děl O společenské smlouvě (1762): Člověk se 
narodil jako svobodný, ale všude je v okovech. Vzdát se své svobody znamená vzdát se své lidské 
hodnosti, svých lidských práv a dokonce i svých povinností. Také on se zabýval přirozeným stavem. 
Jeho filozofie vychází z citlivosti. Přirozený stav je stav bez státu, používaný v teorii společenské 
smlouvy k ospravedlnění politické moci. V Rozpravě o původu nerovností mezi lidmi (1753) říká: Bez 
vážného studia člověka, jeho přirozených schopností a jeho postupného vývoje se nikdy nenaučíme 
rozlišovat a oddělovat v dnešním stavu to, co vzniklo z božské vůle, od toho, co způsobilo domněle 
lidské umění. 
 
      j.  Immanuel Kant (1724-1804) 
 
 
Je považován jako poslední z představitelů osvícenectví, zakladatel německé klasické filozofie. Za 
stěžejní dílo jsou považovány jeho Kritiky. Jedná se o tři spisy, které se věnují otázkám poznání, 
mravnosti a přirozenosti. 

1. Kritika čistého rozumu (1781), zaměřuje se na vymezení předempirických podmínek možnosti 
jakéhokoli poznání i jeho přirozených omezení. 
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2. Kritika praktického rozumu (1788), navrhuje univerzální racionální etiku, založenou na 
kategorickém imperativu. 

3. Kritika soudnosti (1790), spojuje oblast teoretického a praktického rozumu, všímá si citů, vkusu 
a účelnosti v přírodě. 

V Kritice praktického rozumu položil základy moderní filosofické antropologie. V přednáškách o logice 
z roku 1800 zformuloval základní otázky filosofie: Co mohu poznat?  
Podle čeho mám jednat?  V co mohu doufat? Tyto otázky po poznání, mravnosti a víře podřídil jediné 
otázce: Co je člověk? Odpovídá na ni v díle Antropologie v praktickém pohledu (1798). Dospěl 
k závěru, že existuje dualismus základních hledisek: hledisko fyziologické - co z člověka činí příroda a 
hledisko pragmatické – co ze sebe člověk činí jako svobodně jednající bytost. Podle Kanta je člověk 
syntézou obého – přírodního i mravního světa. Je tvůrcem kategorického imperativu. 
 
Příklad 

 
definice kategorického imperativu Immanuela Kanta 

 
 

Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním 
zákonem (jednej vždy tak, aby se tvé chování mohlo stát zákonem). Jednej tak, abys používal lidství 
jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako 
prostředek. 

 
      k.  Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 
 
 
Bývá zařazován mezi osvícence, uznává ideu pokroku lidského rodu, osvícenské pedagogické ideály a 
primát rozumu v procesu poznání. Rozum si vykládal jinak. Znamenal pro něho všechnu reflexi, tedy 
všechno vědomí, které si je vědomo sama sebe. Tato reflexe zahrnuje složku tvrdě kritického rozumu, 
ale také složku ušlechtilého cítění, čili soucitu – což je jeho základ lidskosti.  
Podstatou člověka je podle něj jeho odlišnost od všech ostatních živých bytostí. Odlišnosti spočívají ve 
vzpřímené chůzi, velkém mozku a hlavně ve slabosti instinktů. 
Podstatou lidského rozumu je osvobozenost od podnětů. Lidskosti se člověk učí, musí svou potenci k 
rozumu rozvíjet.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Jazyk je hlavním nástrojem lidskosti a zdokonalování k lidskosti. 

 
 
Proto se zabýval otázkou významu lidské řeči v díle O povaze a původu lidské řeči (1772), což mělo 
významný vliv na německé národní obrození, je to jeho vrchol. Byl stoupenec teorie organicismu. 
Svět považoval za organismus, v němž vládne živá harmonie organické souhry všech životních sil. 
 
     l.  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
Další z představitelů německé klasické filozofie, který filozofii vnímal jako výchovu k životu, když říká: 
pravá potřeba filosofie nemíří patrně k ničemu jinému než naučit se žít. Byl zastáncem svobody. 
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Svoboda je základ společnosti. Zabýval se i strukturou společnosti a zastával názor, že je důležitá 
rodina s vymezenými rolemi mužů a žen. Podle něj je veřejný prostor jen pro muže. Byl tvůrcem 
moderní dialektiky. Poznání probíhá ve spirále, nové poznání staví na již poznaném. 

 

6.4 Pozitivistická filozofie výchovy 
 
Pozitivismus je způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z daného, tj. z 
jednotlivých ověřitelných faktů. Vychází z teorie lineárního vývoje, zastávající tézi od jednoduchého ke 
složitému. Cílem pozitivistické výchovy je příprava k životu. Nechce zbytečné a nepotřebné vědomosti, 
ale jen ty nejpodstatnější. Důraz byl kladen na fakta, na to, co je poznatelné.  

Jako představitele pozitivistické pedagogiky si můžeme uvést Herberta Spencera (1820 – 1903), 
který zastával názor, že lidská morálka má svou podstatu v přírodě. Zabýval se požadavkem užitečnosti 
– tehdejší školství nemohlo odpovídat potřebám mladých lidí. Podstatnou částí vzdělání by mělo být 
studium přírodovědné. 
 
Příklad 

 
myšlenky Herberta Spencera 

 
 

Poruchy, které si přivodili neposloucháním přikázání přírody, považují prostě za nesnáze, nikoli za 
důsledky více méně špatného chování. 

 
 

Pokus regulovat všechny činnosti ve společnosti legislativou nemůže znamenat nic jiného než 
zbídačování a donucování. 

 
 

6.5 Duchovědná filozofie výchovy 
 
Je označována jako pedagogika kultury, filozofická pedagogika, řadí pedagogiku k vědám duchovním. 
Ty na rozdíl od přírodovědných studují filozofické a kulturní souvislosti výchovy, důraz klade na 
hodnoty, kulturu.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Cílem výchovy je utváření osobnosti působením kulturních hodnot. 

 
a. Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) 

Zakladatel filosofie života. Zabývá se problematikou dualismu antropologického hlediska výchovy – 
rozvoje přirozených sil člověka na jedné straně a nároku kultury na straně druhé.  
Dochází k názoru, že výchova není cílem, ale prostředek, funkcí společnosti. Společnost povyšuje 
výchovu na vztah zajišťující kontinuitu kulturních i materiálních hodnot společnosti.  

 

 

pozitivismus 

pozitivistická 
pedagogika 

pedagogika 
kultury 

výchova je 
prostředek 



 38
 

 

O výchově se vyjadřuje jako o potřebě společnosti, v níž se vychovávaný přizpůsobuje požadavkům 
společnosti, asimiluje se, napodobováním vzorů dospělých se připravuje na svou sociální, pracovní a 
lidskou roli.  
Svoji vizi duchovědné pedagogiky staví na vztahu vychovatele k vychovávanému, na empatii. Role 
učitele, jeho osobnost, vyzrálost a schopnost přijmutí žáka, jeho osobnosti, je základem, který by měl 
být součástí profese tohoto náročného povolání. Vlastně můžeme říci, že Dilthey je zastáncem 
myšlenky, která učitelství považuje za poslání, nikoli jen povolání.  
 
        b.  Max Scheler (1874 – 1928).  
Scheler se snaží koncipovat novou antropologii, protože podle něj nemáme jednotnou ideu člověka, 
jejíž příčinou je neustále se zvyšující počet společenských věd, které spíše podstatu člověka zakrývají, 
než objasňují. Výchovu vnímal jako poznání.  
Výchova musí být dle něj založená na sympatii. Sympatie je projevem objektivního řádu lásky 
(definovaný francouzským filozofem Blais Pascalem – orde du coeur), jímž je předznamenána lidská 
existence. 
I Scheler se věnuje vztahu učitel a žák, a to duchovním předpokladům obou aktérů výchovného 
procesu. Jeho dílo Formy vědění a  vzdělávání (1925) rozvíjejí antropologii. Podle Schelera se ve 
srovnání s jinými živočichy člověk může jevit jako omyl přírody. Živočišný instinkt dosahuje podle něj 
udržení rodu jednodušeji a účinněji. 
Scheler oceňuje výsledky psychologie živočichů, protože teprve na nich se ukáže zvláštní postavení 
člověka.  
 
Důležitá pasáž textu 

 
Člověka totiž charakterizuje teprve schopnost vnímat zvláštní zákonitost hodnot, kterou získává 
vzděláváním. Lidský duch není veden pudy, nýbrž věcnými hodnotami své kultury, které poznává. 
Člověk je schopen nezištné lásky ke světu a k druhým.  

 
 
Člověk je s to rozlišovat podstaty věcí, překračovat poznání jednotlivého a získávat náhled obecného. 
Na rozdíl od živočichů člověk dokáže přesahovat každé určité životní prostředí, vytváří si vzděláním 
vědomí světa a jako mikrokosmos obráží v sobě celý Vesmír.  
 
K zapamatování 

 
Vzdělávání tedy není vzděláváním k něčemu, nýbrž je cílem samo o sobě, je smyslem Země a dokonce 
Vesmíru a má tedy svůj kosmologický význam.  

 
 
Scheler rozlišuje tři formy vědění: 
a) účinné, ovládající vědění vědy, jímž dosahuje praktických cílů,  
b) vzdělávací vědění filosofie, jímž si utváří svou osobnost,  
c) spásné vědění náboženství jako láskyplnou účast na procesu bytí samého.  
Tomu odpovídají i hodnoty 1. životní, 2. duchovní a 3. hodnoty svatosti. Všechny jsou pro člověka 
nezbytné. Pokud se však jedinec omezí na životní hodnoty, přestává být člověkem. Člověk má ovšem 
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své poslání. Nemá být jen uměleckým dílem a i duchovní hodnoty vzdělání či kultury mají sloužit jeho 
spáse.  
V posledním díle Místo člověka v kosmu (1928) opět zdůrazňuje zásadní přesah lidských možností 
a lidského poslání vůči živočišné říši. Všechny praktické schopnosti člověka, a to i geniálního vynálezce 
typu Edisona, nepřesahují zásadně možnosti antropoidů. Teprve tím, jak člověk (vedle zachování 
života) nahlíží a sleduje své kosmické poslání lásky a spolutvoření, stává se plně člověkem. I když se 
jedná o sto let staré myšlenky, jsou dosud platné a především inspirativní v okamžiku, kdy se 
setkáváme s názory, že výchovný proces učitele nepotřebuje a učitel bude v krátké budoucnosti 
nahrazen počítači. 
  

c.   Arnold Gehlen (1904-1976) 
 
K jeho nejvýznamnějším dílům patři spis Člověk – jeho přirozenost a místo ve světe (Der Mensch – 
Seine Natur und Stellung in der Welt, 1940), kde člověka charakterizuje jako široce založenou syntézu 
biologických, etologických a antropologických poznatků s fenomenologickým výkladem.  
 
K zapamatování 

 

 
Člověk je podle Gehlena především jednající bytost, která pracuje a přetváří své prostředí.  

 
 
Zároveň je ale anatomicky v nevýhodě tím, že není specializován pro žádný určitý způsob života 
a obživy a navíc oproti svým nejbližším příbuzným primátům ztratil v průběhu evoluce velkou část 
instinktů. Jeví se tedy jako nedostatečná bytost, což musí nahrazovat jednak mimořádnou 
schopností přijímat podněty ze svého okolí a učit se, jednak kulturou, technikou, tradicí a zejména 
vytvářením institucí, které ho chrání před přílišným a nebezpečným experimentováním.  
 
Individuální lidský vývoj je, podle něj, už od narození charakterizován sbíráním zkušeností, které je 
člověk schopen zpracovávat abstrakcemi, takže si brzy získá jistý odstup a nadhled. Věci, které už 
prozkoumal a zvládl, může pokládat za známé a nemusí jim věnovat velkou pozornost. Naopak pohyby 
a jednání, které se dobře naučil, dokáže automatizovat, čímž dosahuje značného odlehčení 
z nesmírného tlaku všemožných vjemů, jež na něj stále útočí. Schopnost odstupu, zobecnění 
a abstrakce se ještě stupňuje řečí, která vstupuje jako prostředník mezi člověka a přímou zkušenost, 
zároveň člověka mimořádně silně socializuje a umožňuje přesné a účinné předávání zkušeností 
a znalostí, včetně osvědčených způsobů jednání. 
 
Pouze člověk je díky řeči schopen kumulovat, uchovávat a účinně předávat bohatství zkušenosti, 
kterou sám neudělal. To je, podle Gehlena, základ lidské kultury, která se předává tradicí a upevňuje 
v institucích. Bez nich by člověk nemohl přežít. 
 

6.6 Pragmatická filozofie výchovy 
 
Vychází z pragmatické filozofie, nejrozšířenějšího filozofického směru 19. století v USA, který staví do 
popředí lidské jednání, praxi. Zakladatel je William James.  U nás byl stoupencem Karel Čapek. 
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Představitelem pragmatické pedagogiky je John Dewey (1859-1952). Tři základní požadavky Deweye 
na učení jsou: 

• výchova má pocházet ze zájmu dítěte a jeho praktické zkušenosti, 
• výchova čerpá podněty a prostředky, jak výchovné, tak učební, ze společenství, 
• demokratická výchova vede ke zlepšení životní, duchovní a hmotné úrovně. 
 

Záporné stránky pragmatické pedagogiky spočívají v přeceňování zásady aktivnosti, nedoceňování 
znalostí nashromážděných lidstvem, odmítání vedoucí úlohy učitele a jeho systematické práce s dětmi 
v hodině. Vzdělání zde trpí nesystematičností a útržkovitostí. 
 
 
Příklad 

 
myšlenky Johna Deweye 

 
 

Dokonalost není v životě cílem, tím je jen věčně trvající proces zdokonalování, zrání, pročišťování… 
Jako takový je jediným morálním cílem růst. 

 
 

Myslíme pouze, když se setkáme s problémem. 
 

 
V naší republice měla pragmatická pedagogika stoupence ve Václavovi Příhodovi (1889 – 1979), 
který byl Deweyův žák. Příhoda byl významný reformátor českého školství, zastánce  jednotné, vnitřně 
diferencované školy, která je zároveň školou pracovní. Učení má být podle něj individuální, výchova 
kolektivní. Pracovní škola je školou přemýšlení, jejíž základní metodou je aktivní reakce na podnět, 
odpověď na problém. 
 

6.7 Směry 20. století ovlivňující filozofii výchovy 
V době modernity (19. a 20. století) se objevuje spousta různých směrů, filozofických školy a idejí. 
V následujícím textu vybíráme pouze ty, které nějakým zásadním způsobem ovlivnily edukaci. 
 
a. Existencionalismus 
 
Existencí se nazývá holé bytí něčeho, pouhé konstatování přítomnosti nebo výskytu nějakého objektu 
bez dalšího určení.  Existencionalistická filozofie proti sobě staví objektivní pravdy vědy a obecné normy 
společnosti proti subjektivnímu prožitku jedince. 
 
K zapamatování 

 
Existencionalismus zkoumá odcizení člověka a krizi jeho hodnot.  
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Zdůrazňuje aktivitu člověka při vytváření života, volbu sebe sama, to znamená subjektivně chápanou 
svobodu. Osud si člověk určuje sám, každý zvrat, či událost je podmíněna jeho jednáním.  Povyšuje na 
úroveň základních filosofických problémů stavy úzkosti, beznaděje, ztroskotání, viny a zodpovědnosti  
vůči sobě samému.  
 
Výraznou součástí je též snaha postihnou vztah jedince ke společnosti. Člověk je staven mašinérií 
osudu či okolí do jakési vytčené role a on se s touto rolí potýká. Vyzdvihuje krajní momenty vzpoury, či 
rezignace, lhostejnosti, opovržení a zachycuje psychiku a činy člověka v těchto mezních situacích.  
Tím se skrze absolutní osobitost a bezprostřednost zaznamenaného prožitku snaží dobrat absolutních 
hodnot lidského bytí. 
 
Představiteli existencionalistické filozofie jsou: Henri Bergson (1859-1941), Karl Jaspers (1883-
1969), Gabreil Marcel (1889-1973), Albert Camus (1913-1960), Jean - Paul Sarte (1905-1980). 
 
Vztah existencionalismu k výchově.  
Existencionalismus výchovu vnímá jako pouhou pomoc při biologickém vývoji, středem výchovy je sám 
člověk. Cílem je rozvoj osobnosti jako autonomní individuality se svobodou rozhodování a s kulturou 
mezilidských vztahů.  
 
 
K zapamatování 

 

 
Podle existencionalistů ve výchově hraje roli citová sféra, má být kladen důraz na pozitivní atmosféru, 
citlivý vztah pedagoga k dítěti. 

 
Představitelem existencionalistické pedagogiky je německý pedagog, filozof a antropolog Wolfgang 
Brezinka (*1928). Pro pochopení jeho filozofie výchovy jsou důležité dvě stěžení knihy: 
1. Glaube, Moral und Erziehung 1992 – česky Filozofické základy výchovy 1996,* 
2. Metatheorie der Erziehung 1978 - česky Východiska k poznání výchovy 2001. 
Brezinka klade požadavek na normativní filozofii výchovy, tedy na hodnoty ve výchově a na kritický 
racionalismus. 
 
b. Fenomenologie 
 
Svůj název odvozuje z řeckého fainomai, ukazuji se. Je to teorie jevů, vytváření abstrakcí ve vědomí. 
Fenomenologie představuje zvláštní paradoxní spojení protichůdných požadavků: na jedné straně žádá 
jít zpět k věcem, odhalovat to, co je primární, založit filozofii jako přísnou vědu, očistit ji od 
subjektivismu a psychologizování.  Na druhé straně chce uskutečnit tento program pomocí postupů, 
které jsou v základě subjektivně idealistické, iracionalistické a intuicionistické.  
 
Představitelé fenomenologické filozofie jsou: Edmund Husserl (1859-1938), Hannah 
Arendt (1906-1975), Paul Ricœur (1913-2005), Martin Heidegger (1889-1976), Jan Patočka (1907-
1977). 
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Úkol  

1. Přečtěte stať Krize výchovy v Krizi kultury od Hannah Arendt a zamyslete se nad tím, čím je 
platná dnešku. 

 
Vztah fenomenologie a výchovy. 
Fenomenologie výchovu chápe jako vyvedení člověka ze slepého pobytu uprostřed každodennosti, k 
odpovědnosti vůči druhým, světu a Bohu, jako schopnost svobodné volby.  
 
K zapamatování 

 
Hlavní metodou fenomenologie je prožívání. 

 
Představitelem fenomenologické pedagogiky je německý filozof Eugen Fink (1905-1975). 
V  následující kapitole se budeme věnovat jeho antinomii výchovy, kde si rozebereme část Finkova díla. 
 
 
Příklad 

 
základní myšlenky k výchově Eugena Finka 

 
 

- edukace je tedy cosi takového, co disponuje člověka k tomu, aby rozuměl světu, ve kterém žije, aby 
chápal, že tento svět není jen cosi samozřejmého a daného, ale cosi živého, oč je třeba se starat, aby 
to nepropadlo zničení; 

 
 

- edukace učí člověka být odkázán na svět jakožto kosmos;  
 
 

- výchova a vzdělání mají nezastupitelnou roli v zasvěcení dítěte pro život ve společnosti; 
 
 

- výchova je spjata s věkem dětství a vzdělání s časem dospívání, obojí má charakter, vtištění, 
imprintingu;  

 
 

- zmešká-li se pravý čas výchovy a vzdělání dojde k nenapravitelným chybám. 
 

Českým představitel fenomenologické filozofie výchovy je Radim Palouš* (1924-2015), hlasatel 
agogiky, jako obecné teorie edukace. 

 
Palouš stanovil antropologické dimenze výchovy: 
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• kosmicita - člověk se může stávat plně člověkem teprve jako bytost harmonicky zasazená do 
všehomíra,  

• temporalita  - člověk nejenže žije v čase, ale sám je vnitřně časován,  
• lucidita - člověk je povolán sebe a svůj svět prosvětlovat a vysvětlovat,  
• dialogicita - jen ve vzájemnosti sdílení svých poznatků se člověk dobírá vyššího poznání,  
• autorita - sdílení potřebuje usměrňování, aby nezabředlo do bezbřehého žvástu,  
• mobilita, kterou sdílení svým naléháním na člověka od něj vyžaduje, nemá-li se stát házením 

hrachu na zeď,  
• memorabilita, která vše, co bylo pohlceno mobilitou, uchovává v paměti,  
• aktualita, která zasazuje výchovu do světa dnešní technovědné civilizace s elektronickou 

komunikací a sekularistickými konzumními postoji k životu. 
 

 
Příklad 

 
myšlenky Radima Palouše (2011) 

 
 

Vychovatel tím, že pečuje, stará se, vzdělává, tvoří kulturu. Slova kultura a kult jsou svým latinským 
původem zakotvena v starostlivé péči, v opečovávání a pěstování úrody. Kultura je od základu lidskou 
péčí: bez kultivace příroda sama od sebe divoce vegetuje; vzdělává-li se pole, pak se lidskou prací 
usiluje o to, aby příroda vydala plod, jež by sama od sebe nemohla. 

 
c. Marxismus 
 
Základem marxismu je historický a dialektický materialismus. Vychází z myšlenky, že v důsledku  
rozvoje výrobních prostředků společenské výroby dochází k rozporu mezi třídami a k třídnímu boji mezi 
vykořisťovateli a vykořisťovanými. 
Představitelé jsou Karl Marx (1818-1883), Bedřich Engels (1820-1895), Theodor Adorno (1903-
1969), Erich Fromm (1900-1980) …. 
 
Společně s marxistickou filozofií se rozvíjí i marxistická pedagogika. Podle marxistů je výchova 
závislá na ekonomických, sociálně-politických a kulturních podmínkách, má třídní rysy.  
 
K zapamatování 

 
Cílem marxistické výchovy je všestranný rozvoj osobnosti, postavený na ateistické morálce a 
uvědomělé kázni, laicizaci učitelů. Požadavkem je odluka školy od církve a princip povinného 
světského, nejlépe státního, bezplatného vyučování. 

 
 
Představitelem marxistické pedagogiky je brazilský kritický pedagog Paolo Freire (1921-1997), člen 
komisí a výborů OSN, reformátor edukace ve třetím světě. Jeden ze zakladatelů moderní teorie 
kritického myšlení a zakladatel pedagogiky osvobození.  
 
V našem textu se nejdříve zaměříme na kritické myšlení. Kritické myšlení, kritický postoj nebo také 
kritičnost, znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti 
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nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout odstup a vytvořit si 
vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob. 
 
K zapamatování 

 
Kritické myšlení znamená: 

 
 

- porozumět informaci, 
 
 

- uchopit myšlenky a důsledně je prozkoumat, 
 
 

- porovnat myšlenky, informace s jinými názory a s tím, co už o problému víme, 
 
 

- zaujmout stanovisko a umět ho obhájit. 
 

 
Základní metoda kritického myšlení je E-U-R  - Evokace – uvědomění – reflexe, přičemž evokace 
znamená vybavení si, co již o problému vím, co si o něm myslím a na co se chci zeptat, tedy, co mi 
není jasné; uvědomit si význam, znamená vnímat nový rozměr, novou zkušenost a reflexe je 
ukotvení nových poznatků, které se ovšem stávají evokací pro další myšlení. 
 
 
K zapamatování 

 
Pět principů kritického myšlení: 

 
 

- Kritické myšlení je nezávislé myšlení, 
 
 

- Získání informací je východiskem, nikoli cílem kritického myšlení, 
 
 

- Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají řešit, 
 
 

- Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech, 
 
 

- Kritické myšlení je myšlením ve společnosti.  
 

 

 

metoda E-U-R 
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Nyní přejdeme k pedagogice osvobození. Freire (1996) říká: V dnešní době jsou marginalizované 
sociální třídy (ty, které považuje za utlačované) odlidštěny tím, že jsou vládnoucí třídou (utlačovatelé) 
pojímány jako objekty či jako pouzí diváci svého života. Dehumanizovaní jsou i samotní utlačovatelé, 
jelikož dehumanizují druhé lidi. Klíčovou roli v osvobození od útlaku a následné humanizaci sehrávají 
utlačovaní, jelikož utlačovatelé si nejsou vědomi své činnosti. 
 
Při popisu své pedagogiky osvobození vycházel z kritiky tzv. bankovního konceptu vzdělávání, který 
pojímá studenty jako prázdné nádoby, které je potřeba naplnit znalostmi.  

V tomto modelu učitel vystupuje jako ten, co má znalosti, které předává žákům. Ti se je mají učit 
nazpaměť, vystupují zde v pasivní roli jako objekty, kterým je předávána vize světa od dominantní 
třídy (zastupované učiteli), čímž se v nich reprodukuje ideologie utlačovatelského světa. I oni sami se 
začínají pojímat jako odosobněné věci - objekty situace. Tím se nerozvíjí jejich kritické uvědomování, 
jen se adaptují světu v jim ukázané realitě.  
 
V pedagogice osvobození jsou žáci vnímáni jako subjekty schopné reflexe, kritického uvědomění a 
kreativity. Ve vzdělávacím procesu tedy nejde o to předat znalosti učitelem, ale vytvářet je spolu se 
studenty.  
 
K zapamatování 

 
Pedagogika osvobození není jen pedagogikou, ale má hlubší rozměr, je nástrojem procesem, který 
probouzení utlačované, a to metodami kritického myšlení, kritické reflexe situace a osvobozujícího 
dialogu. 

 
 
Freireho koncepce pedagogiky utlačovaných či pedagogiky osvobození byla zdrojem pro terapii  

antiopresivního přístupu, používaného v sociální práci, sociální pedagogice, behaviorální ekonomice 
apod. 
 
d. Postmodernismus 
 
Sílící proud směrů ve filosofii výchovy a antropologii, který hledá východisko ze současné globální krize. 
Pod slovem postmodernost se mohou seskupovat nejprotichůdnější perspektivy.  

Představitelé:  M. Foucault, J. F. Lyotard, R. Rorty, J. Derrida, J. Baudrillard  - přinášejí velmi různé 
způsoby myšlení z hlediska tématiky, stylu i pojetí.  
 
Postmodernisté tvrdí, že vše je relativizováno – racionalita, univerzalismus, hodnoty. Neexistuje 
jednotné morální univerzum. Subjekt je zbaven autonomie. Jedinec může svobodně volit v pluralitě 
životních forem a různosti informací. 
 
Skalková (2004) se zabývala vztahem postmodernismu a výchovy. Moderní pedagogické myšlení 
vychází z osvícenských představ o emancipaci člověka ve smyslu společenského pokroku. Výchovná 
činnost se rozvíjí na principu vzdělanosti. Takto chápaný pojem výchovné činnosti postmoderní myšlení 
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zásadně odmítá. Soudí, že jeho racionalismus se ztotožňuje s přírodovědnou racionalitou, že se 
utváření člověka chápe jako jeho technická výroba. 
 
Představitelem postmoderní pedagogiky je americký filozof Carl Rogers (1902-1987). Vychází z 
teorie svobodného učení, nutné osobní angažovanosti, pocitu objevování. 

 
 
K zapamatování 

 
Učení a výchova musí vycházet ze sebe sama, být smysluplné.  

 
Rogers klade důraz na rozvoj autentické osobnosti. Jeho dílem věnujícímu se výchově je kniha Svoboda 
učit se. Rogers měl velkou snahu reformovat amerického školství. 
 
 
Kontrolní otázky  

1. Pokusíte se vyjmenovat představitele jednotlivých směrů? 
4. Kde nalézáte podobnosti ve vztahu k výchově? 
5. Co má společného duchovědná a marxistická pedagogika? 
6. Kdo přichází s teorií přirozeného řádu? 
7. V čem spočívá význam pedagogiky osvobození? 
8. Jaký význam pro edukaci má duchovědná filozofie? 
 
 

Shrnutí 

Právě jsme se dostali k závěru nejobsáhlejší kapitoly studijní opory. V ní jsme se věnovali stručnému 
popisu jednotlivých směrů, tak jak se vyvíjely v proběhu evropských dějin – antice, středověku, 
renesanci a osvícenství. Dále pozitivistické, duchovědné a fenomenologické filozofii výchovy a 
vybraným směrům 19. a 20. století – existencionalismu, fenomenologii, marxismu a postmodernismu. 
K jednotlivým oblastem jsme přiřadili vybrané autory, kteří reprezentují myšlenky filozofie výchovy 
nebo ji nějakým způsobem ovlivnili. Neopomněli jsme rozvinout názory u nás málo známého Paula 
Freireho, a to ve vztahu k jeho pedagogice osvobození a kritickému myšlení.  
 
 
Pojmy k zapamatování 

• Antika, 
• Středověk 
• Renesance a osvícenství, 
• Pozitivistická filozofie výchovy, 
• Duchovědná filozofie výchovy, 
• Pragmatická filozofie výchovy, 
• Existencionalismus, 
• Fenomenologie, 
• Marxismus, 
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• Postmodernismus, 
• Pedagogika osvobození, 
• Kritické myšlení. 
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7  Dilemata a významové okruhy výchovy 
 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat termíny dilema, antinomie, 
• popsat jednotlivé antinomie výchovy podle uvedených autorů, 
• analyzovat významové okruhy výchovy. 
 
 

Průvodce studiem 

 
Tato kapitola je zaměřena na dvě oblasti výchovy. Prvním z nich jsou dilemata nebo také antinomie 
výchovy. Zde se seznámíme s dělením různých autorů, kteří se rozporům ve výchově věnují. V druhé 
části si stručně vymezíme významové okruhy výchovy – ontologii, fylogenezi a ontogenezi výchovy. 

 
 

7.1 Definování dilemat výchovy 
 
Dilemata znamenají nutnou volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Antinomie je 
rozpor, protimluv, dříve používaný termín aporie. Do filozofie zavedl tento pojem I. Kant.  

 
Základní dilemata výchovy:  

• Zdánlivá samozřejmost zakrývající duchovní a emocionální napětí výchovného vztahu.  
• Objektivní požadavky výchovy kontra subjektivní předpoklady a podmínky výchovy.  
• Výchova jako akceptace daného a současně požadovaná otevřenost vůči novému, světu, jiným 

lidem i novým hodnotám. 
 

7.2 Antinomie výchovy podle Finka 
Fink položil tradici edukačního myšlení, jenž vidí základní problém ve snaze jednoznačně definovat 
výchovu. V díle, u nás přeloženém jako Bytí, pravda, svět (1996), popsal šest antinomií výchovy. 
 

• antinomie pomoc – manipulace - osciluje mezi výchovou jako pomocí a výchovou jako 
manipulací. Máme jakožto vychovatelé právo někomu vnucovat své pojetí života? 

• antinomie – moc a bezmoc vychovatele - jak známo, životní zkušenosti jsou nepřenosné: 
vychovatel vychází ze svých zkušeností, které ale žák nemá. Na druhé straně víme o tom, že 
právě výchovou lze člověka i formovat i deformovat. 

• antinomie – hranice a bezhraničnost výchovy - výchova nemá konce a i vychovatel je 
vychováván. Vychovatel musí vychovávat dříve, než je sám definitivně vychován, neboť tato 
definitiva nám chybí po celý život. 

• antinomie – jedinečnost a obecnost výchovy - spočívá v napětí mezi obecným, pro 
všechny společným nárokem kultury a jedinečnou individualitou vychovávaného. 

• antinomie – výchova k profesi versus výchova k lidství - je to vztah mezi výchovou 
k povolání a výchovou k lidství, mezi teorií a praxí, vědou a výzkumem, mezi profesionalitou a 
skutečnou vzdělaností. 

• antinomie  - meze a možnosti výchovy - je to problém výchovy samé, problém jejích 
možností a mezí. Jinak řečeno: Co se na člověku dá formovat a co je sférou svobody, co patří 
k vlastní lidské přirozenosti a co se tedy formovat nedá? 
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K zapamatování 

 
zdůvodnění antinomií Eugenem Finkem, 1996 

 
 

Výchova nemůže být bez otázek, co je to vlastně výchova, co znamená vychovávat, co jsou to hodnoty, 
k jakým hodnotám výchova směřuje? Výchova není odvoditelná z otázky  - co je člověk?, ale naopak: 
Výchova je existencionální strukturou našeho pobytu. 

 
7.3 Antinomie výchovy podle Reboula 
Reboul* přichází s jinou klasifikací podmínek výuky, jak je sám označuje. Strouhal (2013) uvádí, že 
Reboul se domnívá, že antinomie jsou důsledkem dichotomických* aspektů, jež každá výchova 
vykazuje. 
 

• 1. antinomie – polarita vědění a praktičnosti – zde existuje rozpor v tom, co má být 
chápáno jako nejdůležitější, zda teorie nebo praxe, zda vědomosti nebo zkušenosti, forma 
nebo obsah.  

• 2. antinomie – objektivní nátlak a subjektivní touha – rozpor mezi nutností učit se a 
chtěním učit se, problém motivace. 

• 3. antinomie – řízená transmise a spontaneita – týká se problematiky edukačních obsahů. 
V edukaci jde o přádávání určitých vědomostí a dovedností, které jsou kulturním dědictvím. 
Reboul k tomu říká: Zkušenost je nepřenosná, přenositelný je pouze dogmatismus. 

• 4. antinomie – odbornost a nejistota vychovatele – edukační činnost se v současné 
technické době jeví jako proces dobře definovaných obecných cílů, což vede k pokušení 
redukovat edukaci na to, co lze měřit, srovnávat a kontrolovat. 

• 5. antinomie – kontinuita a diskontinuita vývoje – rozpor mezi výchovou jako přeměnou, 
jež zahajuje nový život a výchovou jako souvislým vývojem. 

 
Reboul nabízí k řešení šest podmínek výchovy: záměr učit se – být si vědomi účelu edukace; 
institucionální rámec – potřeba vzdělávacích institucí a učitelů; edukace je kulturní statek – vytvářet 
kulturu demokracie; edukace je dlouhodobá aktivita – vědění potřebuje čas, jsou nutné navazující 
programy; kompetentní učitelé – učitelé musí naplnit dvě kompetence, první znát obsah a druhá, umět 
učit; edukace zaměřená na kritické myšlení – naučit ověřovat, nedůvěřovat, porovnávat. 
 
Příklad 

 
myšlenky Oliviera Reboula z  La Philosophie de l'éducation, 1989 

 
 

Není výchovy bez hodnot. Relativita hodnot neruší výchovu, ale univerzálnost edukace. Největší 
nebezpečí edukace dnes není v ideologické nebo náboženské indoktrinaci, ale v lhostejnosti. 
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7.4 Antinomie výchovy podle Meirieuho 
Meirieu* pokračoval v myšlenkách Reboula a přidává další antinomie:  

• antinomie orientace na subjekt a orientace na kulturu  - rozvoj osobnosti z vnitřku a 
nutností předat společenské normy, to vyvolává rozpor mezi autonomií a socializací; 

• antinomie formování subjektu a uznáním subjektu – nakolik je jedinec dán sám sebou a 
ponechat mu jeho osobitost a nakolik ho vést k přijetí norem, ke ztotožnění se s kulturou 
společenství. 

 

7.5 Významové okruhy výchovy 
Ve filozofii výchovy existují tři významové okruhy výchovy. Jsou to: 
 

• Ontologie výchovy – zaměřující se na vztah člověka ke světu. Současný problém 
vztahu člověka ke světu je postavení člověka v technickém světě, člověk vnímaný jako 
technický projekt. Tím se stává základním problémem lidskost. Jak říká Palouš (2009): Živý 
svět je jednotou skutečnosti plné skutků myslícího života… Člověk je to, co se výchovně stará 
samo o sebe tak, že to osvětluje – vysvětluje svět. Svět, aby byl, musí svítit – jevit se. 

 
• Fylogeneze výchovy – zaměřující se na vztah člověka ke společnosti. Člověk se rodí 

jako tvor společenský, je vybaven pouze pudem sebezáchovy a od prvních okamžiků přivolává 
pomoc ostatních, kdykoli to potřebuje. Jednotlivec je produktem i tvůrcem společnosti. 
Problém dneška je na co se zaměřit, co rozvíjet: individualitu nebo společenství 
(kolektivismus). Je člověk ve společnosti součástí společnosti a cíle společnosti jsou nadřazené 
jedinci nebo je jedinec nad společností, jeho cíle jsou společnosti nadřazené?  

 
• Ontogeneze výchovy – zaměřující se na vztah člověka k sobě samému. Vztah člověka 

k sobě samému můžeme vyjádřit slovy, ke kterým by měla výchova vést: Sebepřijetí, 
Sebepojetí, Sebepoznání, Sebehodnocení, Sebevědomí, Sebeovládání, Seberegulace. 

Tím se dostáváme k problematice identity, které se budeme věnovat samostatně v následující kapitole. 
 
Kontrolní otázky  

1. Lze najít podobnosti v antinomiích u uvedených autorů? 
9. Půjde podle vás někdy odstranit rozpor mezi autonomií člověka a potřebami společnosti? 
10. Jak souvisí antinomie s významovými okruhy? 

 
 

Shrnutí 

Kapitola se věnuje problematice rozporů ve výchově. Na počátku jsme si definovali pojmy dilema – 
volba mezi dvěma nebo více vzájemně se vylučujícími možnostmi a antinomie jako rozpor, protimluv, 
rozporuplnost, paradox. Dále jsme se zaměřili na popis jednotlivých antinomií podle Finka, Reboula a 
Meirieuho. Fink vytvořil šest základních antinomií – pomoc a manipulace, moc a bezmoc vychovatele, 
hranice a bezhraničnost výchovy, jedinečnost a obecnost výchovy, výchovy k profesi a výchova 
k lidství, meze a možnosti výchovy. Reboul má pět – polarita vědění a praktičnost, objektivní nátlak a 
subjektivní touha, transmise a spontaneita, odbornost a nejistota vychovatele a kontinuita a 
diskontinuita vývoje. Meirieu je doplňuje o autonomii subjektu a potřebami společnosti. Celou kapitolu 
jsme završili vymezením tří významových okruhů výchovy – ontologií zabývající se vztahem člověka ke 
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světu, fylogenezí věnující se vztahu člověka a společnosti a ontogenezí, která řeší vztah člověka k sobě 
samému. 
 
Pojmy k zapamatování 

• Dilama, 
• Antinomie, 
• Fink, 
• Reboul, 
• Meirieu, 
• Ontologie výchovy, 
• Fylogeneze výchovy, 
• Ontogeneze výchovy. 
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8 Identita 
 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat pojem identita, 
• porozumět vztahu mezi termíny identita a etnicita, 
• rozlišit druhy identity, 
• analyzovat pojetí identity v sociálních vědách, 
• popsat vztah identity a výchovy, 
 
 

Průvodce studiem 

 
V této kapitole se budeme věnovat tématu identity, která na první pohled s filozofií výchovy nesouvisí. 
Identita je v úzkém vztahu k výchově. Proto si nejdříve identitu vydefinujeme, pak si ji rozdělíme a 
nakonec popíšeme tento vztah. 

 
 
Slovo identita se v posledních letech používá tak často, že někdy přestáváme přemýšlet nad jeho 
významem. Identita znamená v češtině sebepojetí, totožnost, sebeuvědomění. Identita je velmi složitý 
proces a nemá jednoduché řešení ani výstupy. Neexistuje jedna identita.  
 
K zapamatování 

 
Identita je vždy mnohorozměrná a nestabilní. 

 
 
 
Identitu dělíme na: 
a. Identita osobní  - individuální - je souborem rysů, podle nichž je jedince znám v určité specifické 
skupině, je tím, kým se cítí být. Teorii identity vytvořil Eric H. Erikson (1950), který ji chápal jako 
subjektivní, dynamickou zkušenost i skupinově-psychologický fenomén spojený se začleněním člověka 
do společnosti. 
b. Identita kolektivní – sociální a kulturní - je spojena se skupinami. Jedinec je členem nějakých 
skupin a zde mám dvě možné kolektivní identity - členem kterých skupin je a za člena jakých skupin ho 
považují druzí. Kolektivní identita je často chápána jako mnohovrstevná identifikace jednotlivce s 
nejrůznějšími kulturními, etnickými, sociálními, profesními, zájmovými a jinými skupinami. To znamená, 
že se jeden člověk vymezuje vůči různým kulturám a skupinám. Kolektivní identita se utváří v průběhu 
socializace a enkulturace. Na utváření kolektivní identity má vliv osobní zkušenost jedince. Eriksen 
(2007) píše: Kolektivní identity musejí být věrohodně spojeny s osobní zkušeností dotyčných osob. 
Každý z nás selektuje a interpretuje události tak, aby pro něj nabyly určitého smyslu. Zkušenosti 
nemusí být konkrétně prožité. Jedná se o stereotypy a předsudky, které běžně přejímáme kulturním 
přenosem z kulturních vzorců a považujeme za přirozené. 

 

 

vymezení 
pojmu identita 

 

druhy identity 
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Někteří současní autoři dávají rovnítko mezi pojmy identita a etnicita. Encyklopedie antropologie 
(2012) k etnicitě uvádí: Etnicita je souhrn znaků - kulturní hodnoty, normy, případně jazyk aj.- 
charakterizující skupinu/etnikum a odlišující je od jiných skupin/etnik. Eriksen (2012, s. 28-37) 
k etnicitě říká: Etnicita je aspekt sociálního vztahu mezi osobami, které se pokládají za zásadně odlišné 
od členů ostatních skupin, jejichž existenci si uvědomují a s nimiž vstupují do kontaktu. Termín etnicita 
odkazuje ke vztahům mezi skupinami, …, přičemž je časté, že tyto skupiny zároveň zaujímají odlišné 
pozice v sociální hierarchii dané společnosti.  
Tyto myšlenky můžeme doplnit definici Yelvingtona (1991, s. 168): Lze ji proto definovat také jako 
sociální identitu (založenou na kontrastu ke konkrétním „druhým“) vymezenou metaforickým či 
fiktivním příbuzenstvím.  
 
K zapamatování 

 
Zde tedy vidíme, že dvě tak u nás odlišně vnímaná slova – identita a etnicita - jsou v podstatě 
synonymem. 

 
Základní rozměry etnicity/identity: 

• Biologické vrození - pohlaví, 
• Sociální vrození – rasa, kasta, vrstva, 
• Svobodná volba – vnitřní pocit, ztotožnění. 
• Kým se cítím být a kdy, 
• Kým mě vidí okolí. 

 
Vícerozměrná etnicita/identita 
Že jedinec nemá jednu identitu, ale je sumou mnoha identit, na to upozorňuje Eriksen (2012, s. 64): 
Jednotlivec může mít řadu statusů a řadu možných identit, a to, kdy a jak se etnická identita stane tou 
nejvýznamnější, zůstává empirickou otázkou. Většina z nás se ztotožňuje s několika skupinami 
najednou.  
 
 
K zapamatování 

 
To, ke které skupině se momentálně jedinec hlásí, záleží na tom, jak se právě vymezujeme k dalším 
skupinám, nebo na tom, jak nás jiní vymezují a kde nás oni vidí. 

 
Identita v sociálních vědách 
 
Sociální vědy se problému identity věnují již několik desetiletí. Jak je v těchto vědách identita pojímána, 
se pokusili shrnout američtí vědci Brubaker, Cooper (2000): 

• na základě sociálně-politickém, 
• jako specificky kolektivní rys, 
• jako základní aspekt jáství, 
• jako produkt sociálně-politického jednání, 
• jako pomíjivý výsledek roztříštěností současných já. 
 

identita/etnicit
a 

 

 

rozměry 
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Identita je politicky využívána. Jak upozornil v několika pracech Eriksen (2007, 2012), kolektivní 
identita se využívá v boji o moc. Jedná se: 

a. boj o nedostatkové zdroje, 
b. rozdíly vytvořila a konflikt vyvolala modernizace, 

      c. skupiny získávají nové členy výhradně ze svých řad. 
 
K zapamatování 

 
V tomto boji se využívá kulturní podobnost, která je důležitější než sociální rovnost.  

 
Vyvolávají se minulá utrpení a křivdy, neustále se připomínají, a to věci staré několik století. Původní 
obyvatelé jsou stavěni do opozice s nově příchozími, nepracuje se na toleranci, ale naopak na rivalitě. 
Zneužívá se víry a příslušnosti jedince k náboženským skupinám k boji o moc. 
 
 
Úkol  

1. Pokuste se zamyslet, co je příčinou současných konfliktů, jak tam dochází ke zneužití 
identity/etnicity, v jakých případech a souvislostech. 

 
Vztah identity a výchovy 
Identita má úzký vztah k výchově, protože je součástí přenosu kultury. Tím se kulturní vzorce podílejí 
na formování osobnosti jedince a výchova je tak nedílnou součástí utváření názorových postojů, 
vnímání okolního světa a role vychovatele jako zprostředkovatele názorů, postojů, ideologií na jedné 
straně a na druhé straně jako průvodce při utváření vlastní identity a sebeuvědomění je nezastupitelná 
v současné západní kultuře. 
 
 
Kontrolní otázky  

1. Jak definujeme identitu? 
11. Jaký je vztah mezi identitou a etnicitou? 
12. Co je zdrojem pro rozlišování identity? 
13. Lze identitu zneužít? 

 
 
Shrnutí 

Kapitola se zabývala pojmem identita. Nejdříve jsme definovali identitu jako sebeuvědomění, které je 
mnohorozměrné a nestabilní, tím i těžko uchopitelné, přesto mající velký vliv na osobnost člověka i 
společnosti. Dále jsme si identitu rozdělili na individuální – kým se cítí jedinec být a na kulturně sociální 
– kterých skupin je členem nebo je za člena považován. Následně jsme uvedli, že pro podstatnou část 
jsou termíny identita a etnicita synonyma. Potom jsme přešli k vymezení identity v sociálních vědách a 
uvedli jsme si kategorizaci Brubakera a Coopera. Neopomněli jsme ani zneužívání etnicity v politice 
současného světa. Na závěr jsme stručně popsali vztah mezi identitou a výchovou. 
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Pojmy k zapamatování 

• Identita, 
• Etnicita, 
• Individuální identita, 
• Kolektivní identita, 
• Politika identit. 
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9 Hodnoty a výchova 
 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat pojem hodnota, 
• porozumět vývoji tohoto pojmu, 
• rozlišovat mezi hodnotou a hodnocením, 
• popsat vztah hodnot k výchově. 
 
 

Průvodce studiem 

 
Předposlední kapitola se věnuje jednomu ze třech jevů, kterými se filozofie výchovy zabývá a to 
hodnotami. Nejdříve si hodnoty vymezíme, vysvětlíme si rozdíl mezi pojmy hodnota a hodnocení, 
vysvětlíme si hodnotové žebříčky a na závěr se zmíníme o tom, jaký mají význam hodnoty pro člověka 
a společnost. 

 
Hodnoty jsou jedním z nejdůležitějších sociokulturních regulativů. Proto jsou jedním z ústředních 
témat výchovy a tím i filozofie výchovy. Jak píše Kučerová (2011, s. 112): Problém člověka je problém 
hodnot, problém pedagogiky je výchova k hodnotám.  
V tomto textu jen stručně shrneme vztah hodnot a výchovy, protože více bylo k hodnotám předneseno 
v předmětu Teorie výchovy. 
 
 
Axiologie nebo také filozofie hodnot je moderní filozofická disciplína, která je součást praktické 
filozofie a zabývá se hodnocením a hodnotami. 
 
K zapamatování 

 
Pojem hodnota se v sociálních vědách objevuje celkem pozdě, je to záležitost až novověku.  

 
 
Starověk a středověk pracoval s pojmy etika, morálka, mravnost a především ctnost. 
Ctnost (řecky αρετη, areté) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání. Většina 
novověké filosofie se pojmu ctnosti vyhýbá a hovoří raději o hodnotách nebo pravidlech.  
Hodnotu jako pojem do filozofie přináší Rudolf Lotze (1817-1881), který přichází s požadavkem 
objektivního zkoumání hodnot. Ve 20. století jsou hodnoty výzkumným předmětem sociálních věd.  
Otázky dobrého života patří k filosofii od samého počátku, starší filosofie je však řešila většinou jako 
hledání dobra, toho nejlepšího nebo ctností, a vlastními postupy hodnocení se příliš nezabývali. To 
přináší až novověk. 
 

 

 

axiologie 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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K zapamatování 

 
Každá společnost má jiné hodnoty.  

 
Hodnoty a hodnocení hodnot hrají v lidské společnosti důležitou roli. Jsou tím, co napomáhá jedinci 
začlenit se do systému, pochopit a vyznat se ve složité struktuře. Pomáhají v orientaci, které chování a 
jednání je či není pro život a společenství správné a které ohrožující. Proto se staly hodnoty 
nepostradatelnou součástí výchovy. Jsou součástí enkulturace a socializace. 
Obecně lze hodnoty definovat jako výsledky nebo měřítka hodnocení. Hodnoty jsou spjaty s 
hodnocením.  

 
K zapamatování 

 
Hodnocení je univerzálií, ale hodnoty jsou výsledkem společenského konsensu, ty v žádném 
případě nemůže považovat za obecnou univerzálii.  

 
 
Hodnota se snaží vyjádřit fakt, že svobodná volba není libovolná, ale dává něčemu přednost. Člověk 
nemůže žít jen jako nezúčastněný pozorovatel, nýbrž musí si vybírat, volit a tedy i hodnotit. Neptá se 
jen, co je pravdivé a co nepravdivé, nýbrž především  -  co je dobré a co špatné, lepší a horší. 
Smyslová výbava slouží živočichům i člověku především k praktickým účelům, k tomu, aby si hájili svůj 
život, a to znamená - volili a hodnotili.  
 
K zapamatování 

 
Pouze člověk se může hodnocení zdržet a snažit se věci poznávat bez tohoto praktického životního 
zaujetí čili teoreticky, jak to dělá například věda.  

 
Hodnoty se seskupují do hierarchie hodnot. Jedná se o seřazování hodnot do žebříčků, které jsou 
uspořádány podle stupně důležitosti, tzv. hodnotové žebříčky a odráží reálnou důležitost (pořadí) 
sdílených hodnot danou skupinou v daném čase na daném území. Neexistuje žádný univerzální 
žebříček. Na základě výzkumů hodnotových orientací existuje celá škála různých třídění hodnot a 
hodnotových žebříčků. Každý z autorů vytváří svoji. K nejznámějším a dnes nejpoužívanějším patří Test 
hierarchie hodnot Roekache, Sprangerova typologie nebo Hodnotová orientace dle Štěfanoviče.* 

 
Výchova může napomoci udržet stávající konsensus hodnot a norem, ale také může napomoci k 
rychlému přechodu k novým hodnotám a normám, které společenství přijalo.  
Bohužel, velmi často se stává, že výchova (zejména ta institucionální) stereotypně a zkostnatěle vede 
jedince k přežitým normám a hodnotám, čímž se podílí na procesu anomie* společnosti bez jasných 
pravidel. 
Výchova má tak velký vliv na tom, jak bude vypadat příští společnost, kam se bude lidstvo ubírat. ro 
lepší pochopení vztahu výchovy a hodnot si přečtěte následující ukázku vybraných pasáží z článku 
Stanislavy Kučerové Antropologická a axiologická východiska pedagogiky z roku 2011. 
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Příklad - ukázka z článku S. Kučerové, 2011 

 
Připomeňme si zásady zmiňované „nové“ pedagogiky: Výchova budiž antiautoritativní; cílem je 
emancipovaná osobnost, svobodná od závislosti na společenské konvenci, na normách, na kulturních 
vzorcích. Emancipovaná osobnost má rozvíjet schopnost sebeurčení a sledovat vlastní sebeuspokojení 
bez jakýchkoli závazků a ohledů. Rodiče, škola, společnost, stát či národ si nezaslouží úcty, spíše kritiky 
a odmítání. Dosavadní vkus a uznávané estetično je třeba dehonestovat, místo toho nastolit „kult 
provokace a ošklivosti“. Sexuální aktivita se nesmí omezovat. Mladá generace se má zcela odtrhnout od 
hodnotového systému generace starší či staré…. 

 
 

Již od 60. let upozorňují humanitně orientovaní vědci na „meze růstu“ a doporučují odvrat od 
neomezeného konzumu k duchovním hodnotám, protože „materiální vývoj narazil na své hranice, 
zatím co duchovní vývoj je bez hranic“. Lidé stojí tváří v tvář důsledkům nerovnoměrného 
ekonomického růstu, nerovnoměrného globálního zabezpečení potravy, nedostatku vody, úbytku 
deštných pralesů, změny klimatu, tání ledovců, znečištění vzduchu a oceánů, hromadění odpadků, 
následků geopolitických zvratů a migrací velkých skupin obyvatel různých krajin…. 

 
 

Člověk má ustavičně přebytek podnětů a volbu reakcí na ně. Hodnotící výběr podnětů a reakcí zajišťuje 
jeho samoregulaci. Hodnotou a kladným stimulem je to, co uspokojuje potřeby subjektu.  

 
 

Lidé ovšem žijí a působí nikoli jako izolovaní jedinci, ale ve společenstvích se sobě podobnými. 
Prostřednictvím sociálních vztahů člověk nejen poznává a přetváří svět, ale současně i hodnotí, co je 
užitečné, co škodlivé, co udělat, čemu zabránit. V lidském společenství se hodnocení stává sociálním 
fenoménem. Hodnota je to, co uspokojuje potřeby společnosti.  

 
 
Kontrolní otázky  

1. Co předcházelo pojmu hodnota v evropském myšlení? 
14. Jaký je rozdíl mezi pojmy hodnota a hodnocení? 
15. O čem vypovídají žebříčky hodnot? 
16. Existují univerzální hodnoty? 

 
 

Shrnutí 

Předposlední kapitola se věnovala jevu důležitému pro filozofii výchovy – hodnotám. Na počátku 
kapitoly jsme si vysvětlili vývoj pojmu hodnota a jeho vztah k dřívějším pojmům, zejména k pojmu 
ctnost. Starověká a středověká filozofie pojem hodnota nezná, pracuje s pojmem ctnost. Termín 
hodnota se ve filozofii objevuje až v novověku a je spojena s procesem hodnocení. Uvedli jsme si, že 
hodnoty nejsou univerzální, každá kultura, každé společenství má jiné a navíc se proměňují i v čase. Co 
je univerzální, to je hodnocení. Upozornili jsme na systém hodnot, který bývá nejčastěji spojen 
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s hodnotovým žebříčkem. Zmínili jsme se o vztahu hodnot a výchovy. Výchova může napomoci ukotvit 
žádané hodnoty, ale může také napomoci anomii. 
 
Pojmy k zapamatování 

• Hodnota,  
• Hodnocení, 
• Ctnost, 
• Hodnotový žebříček 
• Anomie. 
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10 Evoluční sociální vědy 
 
Studijní cíle 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 
• definovat pojem evoluční sociální vědy, 
• rozlišit jednotlivé vědy, 
• stručně popsat jejich předmět, 
• analyzovat vztah těchto věd k výchově. 

 
Průvodce studiem 

 
Poslední kapitola je věnovaná stručnému přehledu nově se utvářejícím evolučním sociálním vědám. 
Nejdříve vysvětlíme, odkud se tento pojem vzal, co znamená a pak si stručně popíšeme jednotlivé 
vědy, které jej tvoří. Na závěr si uvedeme význam těchto věd pro výchovu. 

 
 
Ve druhé kapitole jsme si vymezili tří základní vědy, které jsou zdrojem pro filozofii výchovy. Čtvrtá  
kapitola se věnovala problematice chování a jeho zkoumání. Jak spolu souvisí filozofie výchovy a 
chování včetně etologie? Lze implementovat biologické vědy do sociálních či naopak? Odpověď není 
jednoduchá, protože současný svět má velký problém v udržení rozdělení věd tak, jak ho zavedl 
pozitivistický přístup 19. století.  
Již delší dobu zde vznikají nová vědecká odvětví, kde dochází k prolínání stávajících disciplín. K nim 
patří k evoluční sociální vědy. 
 
K zapamatování 

 
Evoluční sociální vědy se začaly konstruovat v 70. letech 20. století na základě tehdejších myšlenkových 
proudů vědců různých oblastí, vztahujících se k hledání základů lidského chování a prožívání.  

 
 
Evoluční sociální vědy zatím nejsou ustanoveny jako pevná vědecká oblast bádání. Jejich význam 
spočívá v tom, že narušují tradiční systém věd dělených na vědy přírodní a humanitně společenské, 
ale vytváří model věd, které spojují všechny složky vědeckého bádání.  
Jejich záměrem dle slov Soukupa (2011) je aspirace na vzájemné porozumění dvou kultur, 
přírodovědné a společenskovědní.  
Evoluční vědy nejsou jednou skupinou. Následně si uvedeme ty, které bývají mezi ně nejčastěji 
zařazovány: 
 
Etologie člověka je vědou, která vychází z etologie, vědy věnující se zkoumání chování živočichů 
obecně, etologie člověka se zaměřuje na výzkum biologie chování. Více jsme se etologii člověka 
věnovali v kapitole čtyři. 
 
Sociobiologie je definována svým zakladatelem Wilsonem jako systematické studium biologického 
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základu všech forem sociálního chování všech druhů organismu včetně člověka. Chování vysvětlují 
složitým vztahem mezi přirozeností a výchovou, kde zastávají premisu, že některé chování je dědičné a 
zděděné chování je řízeno přirozeným výběrem. 
 
Behaviorální ekologie člověka analyzuje optimalitu vzorců lidského chování v kontextu daných 
enviromentálních a sociokulturních podmínek. Behaviorální ekologie se na rozdíl od etologie, ptá - proč 
se živočichové chovají určitým způsobem a nikoliv jak.  
 
Evoluční psychologie se zaměřuje na zkoumání lidské psychiky z perspektivy evoluční biologie. 
Vznikla jako protipól sociobiologie. Za zakladatele jsou považováni  John Tooby, Leda Cosmides a 
Jerome Barkow. Evoluční psychologie se domnívá, že chceme-li porozumět vrozeným psychickým 
mechanismům, musíme porozumět i vlastnostem prostředí, v němž se psychické mechanismy vyvinuly. 
 
Memetika stanovuje základní jednotku kultury, kterou je mem a kultura je systémem těchto memů a 
výsledkem jejich evoluce. Termín mem zavedl do vědy Richard Dawkins v díle Sobecký gen. Memetiku 
vytvořil Douglas Hofstadter v 80. letech 20. století. Memetika o sobě tvrdí, že je disciplínou usilující 
o evoluční modelování přenosu informací v kultuře. 

Koevoluce genů a kultury se zaměřuje na předpoklad vzájemné interakce genů a kultury, kdy 
jednotliví autoři považují geny a kulturu za dva rozdílné, ale v zásadě rovnocenné zdroje dědičnosti.  
Všechny tyto vědy se snaží odhalit, co tvoří základ lidského chování a prožívání, kdy je lidské prožívání 
a chování podmiňováno biologicky a kdy kulturně a zda lze tato podmínění, případně jak, vzájemně 
ovlivňovat. 
 
 
Příklad 

 
ukázka z knihy Susan Blackmoreové, 2001 

 
 

Všichni sociálně žijící primáti se musí vyznat v předivu spojeneckých aliancí, rodinných vztahů, 
dominance a podřízenosti a důvěryhodnosti jednotlivých členů tlupy. A neobejdou se bez komunikace. 
Jestliže žijete ve složité, hierarchicky organizované skupině, musíte být schopen ukázat (případně skrýt 
nebo předstírat) strach a hrozbu, podřízenost a libost, touhu být opečováván a ochotu k pohlavnímu 
styku. Jenže právě o emocích se nám lidem hovoří zvlášť těžko, zatímco moderní primáti si je bez 
zvláštních problémů sdělují pomocí mimiky, skřeků, gestikulace a dalších typů chování. Zrovna k 
emotivnímu vyjadřování se jazyk příliš nehodí. Jak vzájemná péče o srst u opic, tak drby a klevety mezi 
lidmi plní podle Dunbara jednu důležitou funkci: stmelují sociální skupiny. Což je tím těžší, čím větší 
tyto skupiny jsou. Mnoho primátů, kteří žijí ve skupinách, tráví spoustu času utvrzováním vzájemných 
vazeb. Je pro ně velmi důležité vědět, kdo stojí na čí straně. Odhánějí od sebe své nepřátele a pečují o 
srst svým přátelům. Se spojenci se dělí o žrádlo a doufají, že se jim na oplátku dostane pomoci v 
nesnázích. Přispěchají na pomoc kamarádovi — nebo taky ne, ale potom riskují, že je kámoš příště 
nechá na holičkách. Takové sociální vztahy se neobejdou bez velkých mozků, protože členové tlupy si 
musí pamatovat spoustu věcí. Musíte si pamatovat, kdo komu co a kdy provedl. Musíte vědět, jak silné 
nebo vratké je to či ono spojenectví. Netroufnete si sebrat žrádlo slabému a podřízenému samci, který 
na vás může poštvat svého silného spojence. Samozřejmě nebudete riskovat sex s receptivní samicí, 
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psychologie 

memetika 

koevoluce 
genů a kultury 



 62
 

 

je-li nablízku dominantní silák. A ovšem s tím, jak se velikost tlup zvětšuje, se mohou lépe prosadit 
podrazáci a podvodníci. 

 
 

Jak se všechny tyto komplikované vztahy udržují? U mnoha primátů vzájemnými úsluhami, především 
péčí o srst. Jenže takový systém má své přirozené limity. 

 
 
 
Tyto poznatky jsou pak nezbytné pro výchovu. Ukazují hranice a možnosti výchovy. Pokud se zjistí, že 
některé jevy jsou vrozené, lze je výchovou potlačit, ale nelze je odstranit. Také nám mohou pomoci 
najít nové výchovné postupy, metody.  
Ale hlavně nám pomáhají pochopit složitost organismu, který se nazývá člověk. 
 
Kontrolní otázky  

1. Co to jsou evoluční sociální vědy? 
17. Které disciplíny řadíme mezi evoluční sociální vědy? 
18. Proč jsou jejich poznatky důležité pro výchovu? 

 
Shrnutí 

Poslední kapitola studijní opory se věnovala neobvyklému tématu. Upozornila na vznikající nový model 
věd, na jeho nové dělení, na snahu velké části vědců o propojování tradičních věd přírodovědných a 
sociálních do jednoho systému. Vysvětlili jsme si vznik tohoto modelu v 70. letech 20. století. Dále jsme 
si definovali předmět – hledání základů lidského chování a prožívání. Následně jsme si vyjmenovali 
vědy, které sem spadají – etologie, sociobiologie, behaviorální ekologie, evoluční psychologie, 
memetika a koevoluce genů a kultury. Stručně jsme si je charakterizovali. Na závěr jsme uvedli, proč 
jsou důležité pro výchovu – ukazují nové poznatky o člověku, jeho vývoji, hledají, co je vrozené a 
hlavně, co je výchovou a jak ovlivnitelné. 
 
Pojmy k zapamatování 

• Evoluční sociální vědy, 
• Etologie, 
• Sociobiologie, 
• Behaviorální ekologie, 
• Evoluční psychologie, 
• Memetika, 
• Koevoluce genů a kultury. 
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Závěrem 
 
 
Dostali jsme se na samý závěr studijního textu. Bývá zvykem v závěru shrnout základní myšlenky textu. 
Tento text je věnován filozofii výchovy. Jestliže jsme si v první kapitole vymezili předmět filosofie 
výchovy jako hledání teoretických východisek výchovy a její podstaty v tradici evropských dějin a 
evropského myšlení a také reflexe fenoménu výchovy a místa člověka v něm, v historickém a následně 
aktuálním kontextu, pak bychom si zde mohli říci, co jsou ta základní témata. Pokud jste řádně text 
studovali, tak jste zajisté došli k závěru, že se jedná v podstatě o tři okruhy, které se jako červená nit 
celým textem prolínají. Je to hledání smyslu, smyslu života, jsou to hodnoty a je to lidství. Filozofie 
výchovy se snaží pomoci zaměřením výchovy najít jedinci jeho smysl života. Filozofie výchovy si 
uvědomuje, jak důležité pro fungování společnosti jsou hodnoty a proto se jim výrazně věnuje, snaží se 
veškerou výchovu směřovat k hodnotám, jako základnímu sociokulturnímu regulativu společnosti, 
protože z hodnot vycházejí normy a pravidla, která umožňují společnosti další setrvání na tomto světě. 
Poslední okruh je věnován tomu, co by mělo být výsledkem výchovy, tedy lidství. Lidství je to dobré v 
nás, proto se výchova musí zaměřovat na rozvoj těch vlastností, které vedou člověka k tomu, aby byl 
dobrý, ale dobrý ne pro sebe, ale dobrý pro společnost. 
Na úplný závěr dovolte citovat amerického pedagogického antropologa Varenne (2007): 
Edukace je lidské společenské úsilí. Lidé se učí i neformálně, interaktivně v sociálním prostředí…. Jako 
kulturní antropolog tvrdím, že výchova je základní lidskou činností, která je nekonečně složitější než 
cokoliv, co se může stát během vyučování ve škole.  
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Příloha 
 

Pojmy z řecké filozofie vztahující se k filozofii výchovy 

 
Abychom porozuměli všem aspektům filozofie výchovy, musíme správně znát a dobře rozumět 
pojmům, které jsou s filozofií výchovy spojeny. Proto se zaměříme na objasněné některých významů 
řeckých a latinských pojmů. 
 
Logos 
Řecké slovo, jehož nejstarší význam znamená něco sebraného, shromážděného; později také  řeč, 
význam, slovo, smysl, osud. Základ je ve slově legein – shromažďování, což ve filozofii má význam 
jednoty celku v souvislostech. 
 
Idea 
Další řecké slovo, jehož význam je podoba, vzhled ve smyslu souhrn vlastností. Vychází z eiden – vidět, 
eidos – vid, podoba a má ve fonetice blízko k oidas- vědět. Bývá považovaná za pravzor, nepředmětný 
celek, za výzvu k překročení závislosti na předmětném. 
 
Alétheia 
Řecké slovo, které v češtině lze přeložit do významů pravda, neskrytost, skutečnost. Základ slova tvoří 
slovo léthé – skrytost, což je v protikladu ke slovu orthotes – správnost. Z toho vyplývá, že pravda ve 
smyslu orthotes je to, co jako pravdu nalézt chceme a pravda ve smyslu alétheia je to, co jako pravdu 
neznáme, co nás překvapuje a necháváme se překvapit, je to setkání s nečekaným, překvapujícím, 
tedy hledání. 
 
Scholé a ascholia 
Dvojice řeckých slov, která spolu souvisí. První slovo známe velmi dobře, ale asi většině byl původní 
význam utajen. Jedná se o scholé, které v původním významu znamená prázdeň, což se v češtině dá 
vysvětlit jako mezera mezi každodenní činností sloužící k něčemu mimořádnému, volný čas od práce 
sloužící k vyšší činnosti vedoucí k dosahování duševního blaha, tedy doba sváteční, jíž využíváme pro 
svoje usebrání. Dle Aristotela to znamená rozjímaní nad světem.  Pozdější význam je škola, což má být 
tím místem a časem, kde dochází k vyšší činnosti směřující k duševnímu blahu. Opakem scholé a 
ascholia, kde nám již předpona a označuje opak, zápor, tedy neprázdeň, ovšem nikoli ve smyslu 
každodenní činnosti a ve smyslu upadlého způsobu života, života mimo stanovená pravidla, slovy 
Fromma neproduktivního života, života zbytečného pro společnost. 
 
Areté 
Pro antiku velmi významný pojem znamenající dokonalost všeho druhu, morální ctnost, zdatnost, 
výbornost. Porozumění areté znamená porozumění podstatným souvislostem, jež nás utvářejí, tedy 
dnešní terminologií, porozumění charakteru. 
 
Sofia – Polymatheia 
Slovo sofia jsme si vysvětlili již v první kapitole, takže víme, že znamená moudrost. Druhé slovo 
polymateia v češtině má význam mnohoučenost. Zde je důležité si uvědomit rozdíl mezi oběma slovy. 
Mohoučenost není zárukou moudrosti. Moudrost je upřednostňování toho, co je podstatné, umění 
odlišit podstatné od nepodstatného. Mnohoučenost je pouze souhrn znalostí bez souvislostí, bez vztahů 
podstatný a nepodstatný. 
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Sebas a eusebia 
Posledními dvěma řeckými slovy, která si pro správné pochopení filozofie výchovy musíme vysvětlit, 
jsou sebas a eusebia. Sebas je odvozeno od slova seb, což znamená úcta, posvátný údiv, v řecké 
filozofii má slovo sebas význam jako myšlení, jež je vědomým vztahováním se ke smyslu, tedy 
rozumějící vztah. Slovo eusebia je složeninou předpony eu ve významu dobrý a slova sebas, tedy něco 
jako dobré myšlení, což znamená duchovní vyspělost, zvnitřněnou zbožnost. Podle Kratochvíla se jedná 
o lidskou schopnost dobrého vztahu. 
 
Zde si ještě vymezíme dva základní filozofické pojmy, bez nichž bychom těžko rozuměli uvedenému 
textu. Jedná se termíny bytí a jsoucno. Stručně můžeme bytí charakterizovat jako výraz pro celek 
všeho, co bylo, je a bude. Jsoucno znamená cokoliv, co je, nejčastěji věci, které nás obklopují. 
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Vysvětlivky - místo poznámek pod čarou 
Poznámky jsou uváděny k jednotlivým odkazům které jsou v textu označeny hvězdičkou a jsou 
chronologicky seřazeny.  
 
- více k citátu z Platona v jeho díle Kratylos, Praha: Oikoymenh, 1994 
 
- více k vývoji antropologie v Skaruspká H. Pedagogická antropologie, Olomouc: VUP, 2013 
 
- Mimesis – nápodoba. Názor starořeckých filozofů a estetiků považující umění a poznání za nápodobu 
skutečnosti (Encyklopedický slovník, 1999, s. 687)  
 
- Politea česky nejčastěji překládán název jako Ústava  
 
- Karel Veliký 742-814,  od 768 král francké říše, roku 800 korunován na císaře obnovené říše římské 
 
- intencionální predikáty – záměrné přívlastky  
 
- Timokracie - vláda cti, timé znamená čest, kratia vládu  
 
- Induktivní metoda – od konkrétního k obecnému, tím se lišil od většiny tehdejších myslitelů, kteří 
spíše propagovali deduktivní metodu 
   
-  Problematice pravdivosti teorií se věnoval Karl Popper (1902-1994) - pravdivost vědecké teorie podle 
něj nelze dokazovat, ale jen empiricky testovat 
 
-  Srov. Komenský, Hlubina bezpečnosti, 1927, 36  
 
-  Všechna uvedená Komenského díla jsou přístupná přes internet 
 
- Kurzívou jsou uvedeny citáty z Pascalova díla Myšlenky, vydaného česky 1909 
  
- Brezinka -  jedná se o základní literaturu k předmětu  
 
- Paloušova díla k filozofii výchovy: Čas proměn, 1991; K filozofii výchovy, 1991; Filozofické základy 
teorie výchovy – Homo educandus, 2011. 
 
- Olivier Reboul (1925-1992), francouzský filozof, který se specializoval na filozofii výchovy, jazyka a 
etiky. Působil v Tunisu, Montrealu a Štrasburku. 
  
- Dichotomie (z řeckého dicha = na dvakrát a tome = řez) je obecně jakékoli rozdělení celku do dvou 
vzájemně se nepřekrývajících částí. Jiná definice říká, že se jedná o rozlišení dvou kvalitativně odlišných 
stavů jevu nebo vlastnosti. 
 
-  Philippe Meirieu (*1949) francouzský badatel v oblasti edukace. Autor mnoha publikací z filozofie 
výchovy, profesor filozofie výchovy. 
   
- Více k hodnotám ve studijní opoře Teorie výchovy.  
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- anomii do sociálních věd zavedl a popsal Durkheim a dále se jejímu vymezení věnoval Merton. 
Anomie je odvozená z řeckého a, znamenající ne a nomos, znamenající zákon. Podle Durkheima (1952) 
je to stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy. Merton  (1996) anomii definoval jako 
výrazný nesoulad mezi obecně uznávanými hodnotami ve společnosti a legitimními prostředky pro 
jejich dodržování. 
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Klíč 
 
 

Řešení 

 

Co je agogika? 
Termín propagovaný u nás Radimem Paloušem, který znamená obecnou teorii výchovy. 
 
Čím se zabývá filozofie výchovy? 
Filozofie výchovy se zabývá hledáním teoretických východisek výchovy a její podstaty v tradici 
evropských dějin a myšlení a také reflexi fenoménu výchova a místu člověka v něm, a to v historickém 
a následně aktuálním kontextu. 
 
Které z pojetí výchovy je v současné době nejpřijatelnější? 
Komplementární  - propojuje vrozené dispozice s přírodním a sociálním prostředím. 
 
Jaký je vztah mezi společností a výchovou? 
Rozeznáváme dvě linie vztahů - kultivační, která se zaměřuje na rozvoj lidskosti a druhá operativní, 
zaměřená na užitkovost. 
 
Lze upřednostnit některou z linií vztahu výchova a společnost? 
Nelze, obě by se měly prolínat. Potřebujeme člověka jak lidského, tak vychovávaného pro praxi. 
 
Čím se liší evropské filozofické myšlení od jiných kultur? 
Zaměřením na logos - racionální forma řeči. 
 
Která z definic antropologie je komplexnější? 
Obě jsou stejně komplexní, obě uvedené definice antropologii pojímají stejně, jen jinými slovy. 
 
Jaká jsou hlavní témata současné pedagogické antropologie? 
Podle Wolfa je to pluralita, interkulturalita a mezioborovost. 
 
Co je předmětem zkoumání sociologie výchovy? 
Předmětem sociologie výchovy jsou sociální aspekty výchovy a jejich místo v procesech společenské 
reprodukce. 
 
Čím se od sebe liší proměny vztahu filozofie a edukace v evropském pojetí? 
Liší se rolí náboženství ve společnosti a tím i zaměřením filozofie - člověk - dobrý život ve společnosti, 
člověk - obraz boží, člověk - bytost svobodně myslící a jednající. 
 
Která z věd byla považována za metavědu ve starověku a která ve středověku? 
Ve starověku to byla filozofie, ve středověku teologie. 
 
Jak se od sebe liší pojmy paideia a educatio? 
Oba pojmy znamenají totéž - výchovu. Liší se cílem výchovy. V paideie je to dobrý člověk v Platónském 
smyslu, v educatiu je to člověk jako obraz boží. Tedy archetyp paideia vychovává člověka krásného 
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tělesně a duševně, sebevědomého, ale chápajícího sebe sama jako součást společnosti - polis. Člověka 
pro život v lidské společnosti. 
Kdežto archetyp educatio vychovává člověka k naplnění božího záměru následování Krista a k životu po 
smrti. 
 
Co znamená scholastika? 
Scholastika je středověká filozofie rozvíjející se na vznikajících univerzitách a vycházející ze sedmi 
svobodných umění. Cílem scholastiky je rozumové podepření a zdůvodnění církevních dogmat. 
 
Jaký rozdíl je mezi dvěma historickými archetypy a moderní školou? 
Oba historické archetypy chápou výchovu jako čas k pochopení sebe, podstaty bytí, rozvoji jedince, 
jako čas sváteční, čas k zamyšlení, k povznesení ducha. Moderní škola je továrnou na vzdělání. 
 
Proč neznají jazyky rodových společenství termín osoba, osobnost? 
V narativních společnost jedinec neznamená nic, proto tento pojem neznají, Jedinec je vnímán jako 
součást celku. 
 
Čím se člověk odlišuje od ostatních živočichů? 
Většina autorů vidí rozdíl mezi člověkem a ostatními živočichy ve využívání rozumu. 
 
Jaké jsou rozdíly v definování osoby mezi řeckou, římskou antikou a středověkem? 
V řecké antice je persona spojena s pozicí a rolí, tedy se strukturováním osobnosti, persona je chování 
jedince - role. 
V římské antice je persona nositelem práv. 
V středověku je osoba vnímána jako jedinec schopný vztahu, zejména k Bohu. 
 
Co je filozoficky člověk? 
Filozoficky je člověk tázající bytostí, tázající  po smyslu a poznání. 
 
Jak souvisí chování s výchovou? 
Chování je výsledkem výchovy z velké části. 
 
O čem je věda etologie? 
Etologie je věda o chování v nejobecnějším smyslu. Vznikla jako věda hledající podstatu chování 
živočichů a rozdíly dané biologicky a prostředím, dnes je to univerzální věda o chování včetně chování 
člověka. 
 
Čím se od sebe jednotlivá paradigmata liší? 
Odlišují se v pojetí člověka. První paradigma odpovídá na otázku, kým jsi člověče. Vychází 
z předpokladu, že člověk se rodí jako hotová bytost a výchovou se probouzí. Druhé paradigma se snaží 
odpovědět na otázku kým můžeš být, člověče. Člověka vnímá jako obraz boží. Třetí paradigma bere 
člověka jako myslící bytost, která se snaží zjistit, co je objektivní pravda a jak ji dosáhnout. 

 
Proč se člověk v západní kultuře vyvíjel jako individualizovaná a univerzální osobnost? 
Je to v důsledku renesanční filozofie a filozofie novověku, která mění myšlení. Vychází z empirických 
poznatků, hledá objektivní pravdu, přirozený řád a místo člověka jak v kosmu, tak ve společnosti. 
Dochází k individualizaci myšlení, k uvědomování si sebe sama mimo společenství ostatních.  
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Jaké je postavení člověka v postmoderní filozofii? 
Postmodernisté vnímají člověka jako součást společenství, jedinec pro ně není důležitý. Tím odmítají 
individualizaci. 

 
Pokusíte se vyjmenovat představitele jednotlivých směrů? 
Antické myšlení - Lykúrgos, Herakleitos z Dresu, sofisté, Platon, Aristoteles,Cicero, Seneca, 
Quintilianus. 
Středověk - Sv. Augustin, Tomáš Akvinský, Vittorino da Feltre, scholastika. 
Renesance a osvícenství - Erasmus Rotterdamský, Michel de Montaigne, utopisté More a Campanella, 
Francis Bacon, Komenský, Descartes, Pascal, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Herder, Hegel. 
Pozitivistická - Spenser 
Duchovědná - pedagogika kultury - Dilthey, Scheler, Gehlen,  
Pragmatická - Deset, Příhoda 
Existencionální - Brezinka 
Fenomenologická - Fink, Palouš 
Marxistická - Freire,  
Postmoderní - Rogers 
 
Kde nalézáte podobnosti ve vztahu k výchově? 
V rozvoji jedincových schopností, v důrazu na ctnosti - hodnoty, v pokoře, v utváření člověka jako 
lidské bytosti. 
 
Co má společného duchovědná a marxistická pedagogika? 
Ve výchově vedoucí ke zlepšování lidského života a společenství. 
 
Kdo přichází s teorií přirozeného řádu? 
Hobbes, Rousseau 
 
V čem spočívá význam pedagogiky osvobození? 
V emancipaci člověka. 
 
Jaký význam pro edukaci má duchovědná filozofie? 
Zaměřuje se lidskou stránku, na kultivační linii výchovy. 

 
Lze najít podobnosti v antinomiích u uvedených autorů? 
Ano, řeší k čemu vychovávat, jak vychovávat, co chce společnost, co může jedinec. 
 
Půjde podle vás někdy odstranit rozpor mezi autonomií člověka a potřebami společnosti? 
Čím je větší individualizace, tím je větší rozpor. Ten nepůjde nikdy odstranit úplně, ale mělo by 
docházet k k co největšímu sblížení. 
 
Jak souvisí antinomie s významovými okruhy? 
Jednotlivé rozpory jsou dány tím, jaké jsou vztahy člověka ke světu, společnosti a sobě samému. 
 
Jak definujeme identitu? 
Jako sebepojetí, ztožnění, sebeuvědomování ve vztahu jak k sobě, tak i ostatním. Kým jsem. 
 
Jaký je vztah mezi identitou a etnicitou? 
Kolektivní identita, tedy sociální a kulturní je totožná s pojmem etnicita. 
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Co je zdrojem pro rozlišování identity? 
Současné cítění a postavení jedince. 
 
Lze identitu zneužít? 
Ano a také se tak děje, zejména z politických, ekonomických a mocenských zájmů. 

 
Co předcházelo pojmu hodnota v evropském myšlení? 
Ctnost 
 
Jaký je rozdíl mezi pojmy hodnota a hodnocení? 
Hodnota je vždy výsledkem společenské shody, každá společnost v konkrétním čase vyznává jiné 
hodnoty. Hodnoty tedy nejsou univerzální. Hodnocení je proces a ten je univerzální. 
 
O čem vypovídají žebříčky hodnot? 
O zaměření, orientaci jedince, o jeho osobnosti a tím ale také o jeho jednání a chování. 
 
Existují univerzální hodnoty? 
Ne, hodnoty jsou kulturně podmíněny. 

 
Co to jsou evoluční sociální vědy? 
Vědy, které neodpovídají tradičnímu dělení na přírodní a společenské. Naopak se snaží propojit obě 
větve do jednoho systému. 
 
Které disciplíny řadíme mezi evoluční sociální vědy? 
Etologii, sociobiologii, behaviorální ekologii, evoluční psychologii, memetiku, koevoluci genů a kultury. 
 
Proč jsou jejich poznatky důležité pro výchovu? 
Zaměřují se na lidské chování a prožívání, tedy na to, co je do určité míry výsledkem výchovy. Snaží se 
najít možnosti výchovy a základy genetické podmíněnosti výchovy. 
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