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Co je to filosofie výchovy? 
 
 
 
Především filosofie. Lze ji rozumět:  
 

-   jako lásce k moudrosti, jejímž zacílením je       
     výchova. 
 
- jako teoretickému postoji k výchově, pro který je 

příznačné to, že tématizuje „již známé“ proto, aby věc 
vystoupila, ukázala se, čím ona jest, nikoli k čemu je 
dobrá, jak ji lze užívat nebo přizpůsobovat aktuálním 
potřebám 

 
- jako péči o duši (epimeleia) – péče znamená nenechat 

něco napospas, ale pozvednout to k přirozenému stavu. 
O zrozeného člověka je třeba pečovat – o tělo, řeč, 
politiku, … o kulturu -  o smysl – o orientaci životního 
pohybu duše (Patočka) 

 
- jako péči o duchovní dimenzi -  o schopnost překročit 

dané, ptát se po jeho předpokladech, překročit dané 
k nekonečnému celku, ke kontextualitě. 

         
 
 
 
 
Dosavadní filosoficko antropologické základy speciálních společenských věd – model 
činné stránky člověka – jednající bytost, bytost práce. Myšlenka práce jako 
cílesměrné předmětné činnosti, regulované a kontrolované účelným vědomím byla 
často nereflektovaným základem většiny společenských věd. Odtud: společnost 
výkonu, smysl života v cílovém pochodu, jednosměrné chápání pokroku, výchova 
jako měřitelný, unifikovatelný, ovladatelný formativní proces. 
 
 
 
Současnou antropologickou konstantou je antinomie individuality a odpovědnosti za 
druhého. Být sami sebou můžeme jen na základě vztahu k druhým jako druhým, 
jiným. Edukace nás má na to připravit. 
 
 
 
 
 
 
Podle PEŠKOVÁ, J. Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení. 
PAIDEIA. Philosophical e-journal. č. 1, roč. 1, 2004. Dostupné na http://www.pedf.cuni.cz/~paideia, 
dne 16.7. 2005, 22.25 hod, ISSN 1214-8725 

http://www.pedf.cuni.cz/~paideia


Mýtus a výchova 
(protofilosofická=předfilosofická etapa) 

 
 
Mythos = příběh, vyprávění 

- zakládá zkušenost světa neracionální povahy, která umožňuje účinně 
porozumět 

- slovo  o prožívaném, prazkušenost, která se stala zjevnou a která teprve 
umožňuje racionální myšlení 
 

Výchovný význam mýtu – v paradigmatech = vzorové modely jednání, stále stejně 
se opakující situace, v nichž se vždy znovu potvrzuje základní nárok jednoty světa, 
prosazuje se řád proti vůli jednotlivce 

- prezentace mýtu měla výchovný efekt, první obsah 
vzdělávání 

- mýtus má hodnotový, mravní a existenciální obsah 
 

 
 
Mytologický způsob rozumění světu a člověku se vyznačuje: 
 
1. v rovině ontologické pojetím světa jako jednoty, ve které vládne temný,      
    neracionální a nepoznatelný řád 
2. hodnotově a eticky proměnou chaosu v kosmos 
3. v rovině kognitivní reflexí sui genesis, jde o přitakání světu a životu, přizvání do  
    světa spjaté s rituálním jednáním a iniciací 
 
Časový rozměr mýtu zakládá přítomnost v minulosti, v osudu, neměnném údělu.  
 
Antropologický rozměr mýtu – poukazuje na nedokonalost lidské bytosti (člověk je 
hybris), na rozdíl mezi časnou existencí člověka a božskou věčností, na existenciální 
úzkost ze smrti, na slabost a sílu člověka (přijmout a nést svůj osud, žít očekáváním 
nepoznaného, volit mezi zákonem krve a zákonem obce), na nutnost mít domov a 
kořeny. 
 
Smysl výchovy v mytologickém období – v poznání toho, že člověk je vybočením, 
nenajde-li cestu pod zákon. Výchova je zasvěcování člověka slovem i příkladem do 
řádu. 
 
Úkol výchovy – vést zranitelnou, přesto však statečnou bytost k účasti na světě i 
životě a zajistit tak její pokračování. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Historická antropologická paradigmata a pojetí výchovy 
 

Antická tradice: člověk jako animal rationale, jako zoon logon echon,  jako zoon  
                              politikon 
Člověk je bytostí uzpůsobenou k rozumění řádu světa – potřebuje vědět jaký je svět. 
Výchova je pak kultivací jeho schopnosti naslouchat řádu světa. 
Člověk je člověkem jen v obci, jejíž zákon ctí. 
Člověk je bytostí schopnou transendence. 
Jeho svoboda spočívá v participaci na řádu světa, běhu přírody i životě obce. 
Výchova je péčí o duši – paideia – pohyb duše. 
Výchova je cestou ke spravedlivé společnosti. (Platón) 
 
 
Židovsko- křesťanská tradice: člověk jako imago Dei – obraz Boží 
 
Verze pojetí člověka:  
1. bytost stvořená po všem stvoření (Gen. 2, 7) 
2. učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby (Gen. 1, 26) 
 
Co vyplývá z těchto pojetí? 
Člověk žije ve společenství s Bohem, je jeho obrazem. Jako vrchol stvoření má 
spoluodpovědnost za stvořený svět. (Adam rozdává jména) – je tedy synergoi – 
spolupracovník Boží. 
Být obrazem znamená mít něco společného a současně odlišného. 
K lidství patří paradox nekonečné blízkosti a nekonečné vzdálenosti od Stvořitele. 
Člověk je dějinný, je schopen proměny – kým může být, ne kým byl. 
Hranice poznává tak, že je překračuje. 
Člověk je vymezen vztahem k Bohu v řádu času. (Hebrejské pojetí času). 
Výchova je vyhrazena Bohu. Je to záležitost sváteční. Educatio = vyvádění člověka 
z přílišné ponořenosti pozemského života k Bohu. 
 
Moderní přírodověda: člověk jako ego cogito - je východiskem pravého poznání 
Subjekt rozvrhuje svět podle své vlastní perspektivy. 
Poznáváme to, co vnější svět v mysli vyvolal; vědomí má intencionální charakter. 
Výchova nabývá instrumentální podoby. 
Objevuje se rozpor mezi výchovou k povolání a k lidství. 
Výchovou je třeba zabudovat vnitřní sílu ke vzdělání. 
 
Člověk jako bytost univerzální  - L. Feuerbach – snaha vyložit svět z pohledu 
člověka. 
Základním lidským postojem k jsoucnu je světonázor. 
Člověk je jednotou rozumu, citu a vůle, jejímž základním určením bylo zvnějšnění, 
objektivace. 
Základní určení univerzality člověka: lidská smyslovost, duchovnost, schopnost 
objektivace a společenskost. 
Východiska pro Maxe Schelera a Helmuta Plessnera 
 

 



Moderní antropologická filosofie a pojetí výchovy 
 

Člověk jako existence – ek-sistence 
S. Kierkegaard 

 
- existence je bytostné určení člověka 
- jen člověk existuje, neboť je bytostí myslící a časovou 
- existence je subjektivita a niternost, vyznačuje se svobodou volby a odpovědností 
- 3 formy existence podle Kierkegaarda – estetická, etická a náboženská 
- víra je svrchovaně odvážný lidský čin, vášnivé odhodlání, skok do absurdity 
- rozlišujeme mezi strachem (obava z něčeho známého) a úzkostí (pohyb existence  
  směřující do otevřené budoucnosti) 
- pravda je subjektivní. 

 
 

Člověk chtějící a hodnotící – ens volens a homo mensura 
F. Nietzsche 

 
- člověk je bytostí tělesnou, chtějící, vášnivou a hodnotící 
- genealogie morálky znamená přehodnocení všech hodnot a pokus o vybudování   
  nové hierarchie hodnot 
- dovršuje se proměna ideje v ideál 
- vůle k moci je vůle života žít 
- život je nejvyšší hodnota; život je nejen udržování, ale i vzestup 
- člověka vyjadřuje symbolika tří podob ducha – velbloud, lev, hrající si dítě 
- nadčlověk je cílem veškerého dění – vyznačuje se jedinečností, novou mravností,   
  silou, osamělostí. 
 
 

Člověk jako bytost milující 
M. Scheler 

 
- člověk je součástí přírody a všechna přírodní určení překračuje 
- všem formám života je vlastní kontinuita psychična, člověku je vlastní odbourávání  
   tradice, tedy diskontinuita 
- podstatou člověka je duchovní osoba (jednota těla, ducha a duše) vyznačující se  
  schopností hodnotit 
- zvláštní místo člověka umožňuje princip protikladný životu – princip transcendence 
- existuje dvojí podoba transcendence – nezávislost na těle (člověk je asketa života)   
  a otevřenost světu (objektivace, ideace) 
- člověk je ens amant – bytost milující, jejímž základním zákonem je ordo amorka –  
  řád lásky  (a nenávisti) 
- emocionalita je základ jednání, chtění i poznávání člověka; za vrstvy emocionálního  
  života člověka považujeme citové počitky, vitální city, duševní city a duchovní,  
  personální city 
- výchova má být založená na sympatii – emocionálním vztahu vzájemné  
  náklonnosti, respektu a distance. 
 
 
 



Člověk jako bytost vyrábějící 
K. Marx, B. Engels 

 
- práce je regulovaný (člověkem samým) proces vztahování se člověka k přírodě 
- práce je činnost předmětného charakteru; zpředmětňuje přírodu (nástroje,  
  suroviny) i člověka 
- práce je sebevytvářením člověka 
- práce je činností univerzální; je nezávislá na bezprostředních potřebách člověka a  
  vytváří neorganické tělo člověka (dílo, výrobek, nástroj); prací člověk vytváří vlastní  
  svět; v práci formuje člověk vztah k přírodě, vztah k sobě samému, vztah k jiným  
  lidem (ke společnosti) 
- práce je činnost vědomá a účelná; člověk nesplývá se svou činností 
- homo faber se zmocňuje světa, manipuluje jím a formuje ho podle svých plánů a  
  záměrů. 
 

 
Člověk jako bytost hrající si – homo ludens 

J. Huizing, E. Fink, R. Caillois 
 
- hra je základní fenomén lidské existence, stejně jako zrození, láska, práce, boj a  
   smrt 
- v kosmickém kontextu je hra „symbolem světa“, v sociálním kontextu je způsobem  
  lidské vzájemnosti a sounáležitosti, v ontickém kontextu je štěstím 
- hra je svobodné jednání, vyznačující se impulzivitou, spontaneitou; je to činnost o  
  sobě, je to vystoupení z obyčejného života; odehrává se ve zvláštním čase a  
  prostoru, lze ji opakovat, přerušit; je to činnost „jakoby“; je zdrojem štěstí 
- známe následující typy her – agon, alea, mimikry a illinx 
- existuje nebezpečí svodu hry – korupce a s ní spojená odvrácená tvář her. 
 
 
 

Člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná – homo educans a homo 
educandus 
Eugen Fink 

 
- výchova je existenciální strukturou lidského pobytu; je to Not-Wendigkeit – obrat  
  z nouze, nutnost, která patří k lidskému životu 
- výchova se pohybuje v dilematech: zdánlivá samozřejmost výchovného vztahu  
  zakrývající duchovní a emocionální napětí; objektivní požadavky výchovy kontra  
  subjektivní předpoklady a podmínky výchovy; výchova jako akceptace daného a  
  jako otevřenost vůči novému 
- výchova se pohybuje v antinomiích: pomoc kontra manipulace; moc a bezmoc  
   vychovatele; - výchova je bez konce, neboť i vychovatel je vychováván; napětí  
   mezi obecným nárokem kultury a jedinečnou individualitou vychovávaného;  
   výchova k povolání kontra výchova k lidství; všemocnost kontra bezmocnost  
   výchovy 
- výchova jako ontologický problém – v nehotovosti a otevřenosti člověka spočívá  
  předpoklad výchovy; výchovou člověk získává oporu, formu a zákon. 
 

Podrobněji vysvětleno v PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha: ISV nakladatelství, 2001  ISBN 80-85866-64-1. 


