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Abstract:  

Jan Patočka was one of the first in our country who devoted to philosophy of education. 
Many of his ideas are still relevant today, not just on philosophical but also on 
educational level. The starting point of this paper is primarily his basic argument, which 
states that teacher - as a realizer of educational proces - must have clarified his frame 
of mind. This frame of mind is the result of his philosophical view of the whole world. It 
is just forming of this view, which the teacher gives their students and which is 
according to Patočka the pupose of education itself. It prepares teacher to be 
responsible for his profession. It is an essential moment in which the philosophy may 
exceed exclusively theoretical approach to the world. Or is it not the case? 
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Úvod  

Jan Patočka je dnes mnohými považovaný za najvýznamnejšieho česko-slovenského 
filozofa, napriek tomu, že niektoré jeho práce sa dostali (a stále dostávajú) do 
publikovanej podoby až v období po jeho smrti. Hoci v jeho filozofii hrá významnú úlohu 
predovšetkým filozofia dejín, okruh jeho pôsobenia je omnoho väčší. Z tohto pohľadu 
sú mnohé jeho myšlienky aj dnes stále aktuálne a to nielen vo filozofickej, ale aj 
pedagogickej rovine.  

Ako jeden z prvých mysliteľov v našich podmienkach sa venoval filozofii výchovy, ktorá 
je aj v dnešnej dobe nedocenenou oblasťou filozofického myslenia. Patočka bol 
ojedinelým znalcom nielen dejín filozofie, ale aj príbuzných filozofických disciplín 
a taktiež pôsobil ako pedagóg na viacerých typoch vzdelávacích inštitúcií. Tieto 
skúsenosti dokázal zúročiť pri filozofickej reflexii edukačného procesu a to 
predovšetkým ako prednášajúci učiteľ pre budúcich pedagógov. Značnú časť svojho 
filozofického života venoval aj dôkladnému štúdiu diela J. A. Komenského, nielen 
z pedagogického, ale aj z filozofického hľadiska. Všetky jeho práce, vzťahujúce sa ku 
komeniologickým skúmaniam vyšli až nedávno pod názvom Komeniologické štúdie [1]. 

Základné otázky, ktorými sa tu chcem zaoberať vo filozofickom pohľade a na základe 
Patočkových textov sú: Čo je podstatou výchovy? Aká by mala byť osobnosť 
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vychovávajúceho – teda učiteľa? Aký môže mať filozofia význam pre prípravu 
osobnosti učiteľa a tým aj pre skvalitnenie výchovy?  

Pokúsim sa zodpovedať tieto otázky takým spôsobom, aby bola potvrdená zásadná 
téza Patočkovej filozofie výchovy o tom, že filozofia nemusí zostať v rovine výlučne 
teoretického prístupu k svetu, ale môže aktívne prispieť k praktickému pôsobeniu 
v oblasti výchovy a vzdelávania.   

 

Filozofické vymedzenie výchovy 

Existuje mnoho definícií pojmu výchovy, ktoré rôznym spôsobom a na rôznych 
úrovniach tento proces vysvetľujú. Patočkova reflexia je však zameraná na samotný 
pojem výchovy z filozofického hľadiska, čím sa pokúša o prienik dvoch oblastí – 
pedagogickej a filozofickej. Sám upozorňuje na to, s čím nemôže súhlasiť, že totiž 
existuje veľmi rozšírený pohľad na výchovu, ktorý „by chcel výchovu a vedu o výchove 
úplne odpútať od akýchkoľvek filozofických predpokladov“ (Patočka, 1996, s. 364). Ide 
o (v rámci súčasnej vedy všeobecne) rozšírený názor, ktorého podstatou je tvrdenie, že 
filozofia nie je exaktnou, pozitívnou vedou a teda je len akousi nevedeckou 
špekuláciou. S týmto tvrdením – tak ako mnohí iní filozofi – sa Patočka nechce a ani 
nemôže stotožniť, preto sa pokúša filozoficky vymedziť pojem výchovy. Ide totiž 
o pojem (v podobe gréckeho slova paideia), s ktorým pracujú filozofi veľmi významným 
spôsobom už od čias Sokrata a Platona.  

V Patočkovom pochopení je výchova predovšetkým procesom formovania človeka ako 
osobnosti v istom socio-kultúrnom vzťahu k spoločenstvu, v ktorom žije. Sám teda 
definuje výchovu ako formovanie „ľudskej schopnosti k spoločenstvu takým spôsobom, 
aby kultúrny obsah, ku ktorému sa dopracovali staršie generácie, bol odovzdaný novej 
generácii, ktorá sa stane týmto spôsobom plnoprávnym členom v spoločnosti starších“ 
(Patočka, 1996, s. 384). Predpokladom výchovy v tomto pohľade – ako formovania – je 
u človeka (spravidla mladého) jeho nedohotovenosť, nedotvorenosť, ktorá je mu 
prirodzene daná a nemáme ju vnímať ako nedostatok, ale „len plastickosť, možnosť 
rozvíjať sa rôznymi smermi“ (Patočka, 1996, s. 384).  

Patočka rozlišuje v procese výchovy, teda formovania (nedohotoveného) človeka dva 
rôzne spôsoby: Prvým je formovanie, ktoré je prirodzené, presnejšie neuvedomelé 
a druhým je formovanie zámerné, teda uvedomelé. Ide o pomerne široké pochopenie 
pojmu výchovy, ale filozofia je práve pokus o – podľa možnosti – čo najcelostnejší 
pohľad. Pre porovnanie môžem uviesť definovanie pojmu výchova z pohľadu 
uznávaného odborníka v oblasti pedagogickej psychológie M. Zelinu, ktorý odlišuje vo 
vzťahu k vývoju človeka vplyv a výchovu. Podľa neho „môžeme hovoriť aj 
o ovplyvňovaní človeka zvieraťom, prírodou, všetkým, ale to už je príliš široké chápanie 
výchovy. V tomto prípade by sme mali presnejšie hovoriť, a aj hovoríme, o vplyve, a nie 
o výchove. Teda naše prostredie nás ovplyvňuje, a nevychováva“ (Zelina, 2004, s. 10). 
Na druhej strane taktiež rozoznáva (podobne ako Patočka pri formovaní človeka) 
výchovu vedomú a neuvedomelú, keď k tomu píše, že „pod slovom výchova nemáme 
na mysli len vedomé ovplyvňovanie človeka človekom, ale aj ovplyvňovanie 
neuvedomelé, neintencionálne, nevedomé (Zelina, 2004, s. 10). Preto následne bližšie 
vymedzuje tento široký pojem výchovy z pedagogicko-psychologického hľadiska. 
Vráťme sa však späť k Patočkovej filozofii.  



237 

 

 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

Prvý spôsob formovania je v Patočkovom chápaní charakteristický pôsobením rôznych 
formujúcich vplyvov, ktoré na človeka v každom veku a neustále pôsobia. Ide 
o pôsobenie okolitého prostredia, v ktorom človek od narodenia žije a ktoré na neho 
rôznou formou vplýva. Tomuto pôsobeniu nie je možné sa vyhnúť, je prirodzenou 
súčasťou ľudského života a aj keď v ňom nie je žiaden formujúci úmysel, predsa má 
(niekedy dokonca rozhodujúci) vplyv na život daného človeka. Týmto pôsobením 
prostredia na človeka v rôznych fázach života sa zaoberá predovšetkým psychológia. 
Existujú dokonca viaceré pedagogické systémy, ktoré zámerne preferujú takýto 
prirodzený spôsob výchovy – počínajúc koncepciou francúzskeho filozofa J. J. 
Rousseaua [2] a končiac modernými (či postmodernými) pedagogickými koncepciami. 
Tento proces neuvedomelého formovania je charakteristický nadobúdaním rôznych 
životných skúseností, ktoré človek získava predovšetkým prežívaním. Deje sa tak, čo je 
v tomto momente dôležité, bez ohľadu na vôľu človeka, ktorý tieto životné situácie musí 
prežívať, nie je možné sa im vyhnúť.  

Zaujímavejším je však pre nás – vo vzťahu k filozofickému pohľadu Patočku – druhý 
spôsob formovania človeka, ktorým je formovanie uvedomelé. Na základe takéhoto 
formovania – prostredníctvom výchovného procesu – získava dovtedy nedohotovený, 
nesformovaný človek určitý tvar. Tu Patočka váha pri identifikovaní takéhoto 
uvedomelého formovania s pojmom vzdelávanie. Zdá sa totiž, že nie je možné 
formovanie človeka zúžiť len na jeden zo spomínaných dvoch spôsobov, ktorý by bol 
jediným správnym, či pravdivým. Na formovaní pôvodne a prirodzene nedohotoveného 
človeka sa podieľa aj prvý aj druhý spôsob. Samotné vzdelávanie charakterizuje ako 
upravenú a zvlášť hodnotnú výchovu, ktorá v človeku zanecháva niečo pevného, 
odolného. Takto formovaný, či vzdelávaný človek nadobúda „istý pevný tvar, nadobúda 
istú pevnú konzistenciu svojej celej bytosti, ktorá je ... jeho majetkom“ (Patočka, 1996, 
s. 387). Na inom mieste píše v súvislosti so vzdelaním, že predpokladá „formovanie, 
disciplinovanosť, prísne požiadavky k sebe samému, ale tak, že v ňom zostáva vedúca 
sila spontaneity, že zostáva jasné, kto je tu pánom“ (Patočka, 2004, s. 20).  V tomto 
bode je možno podstata onoho rozlíšenia správneho, či účinného spôsobu výchovy ako 
formovania nedohotoveného človeka – či dokáže v človeku zanechať isté pevné 
hodnoty, na základe ktorých je schopný odolávať rôznym (predovšetkým nepríjemným) 
životným situáciám.  

Celý problém má však aj ďalšiu rovinu možného pohľadu, ktorú taktiež Patočka 
pripomína. Ide o otázku, do akej miery má formujúci (vychovávajúci, teda učiteľ) viesť 
formovaného (vychovávaného, teda svojho žiaka) k slobodnému rozvoju osobnosti. 
Existuje možnosť, uplatňovaná často predovšetkým v minulosti, sformovať človeka tak, 
že „to, čím on sám vo svojej podstate je, sa v skutočnosti vôbec nemôže uplatniť“ 
(Patočka, 1996, s. 388). Tento spôsob výchovy pomenováva Patočka ako drezúru. Na 
druhej strane je tu ale možnosť formovať ho tým spôsobom, že „všetok náš ohľad, 
všetok zmysel našej činnosti je v tom, že práve na neho (žiaka – dopl. R. S.) sa 
spoliehame“ (Patočka, 1996, s. 388), čo znamená poskytnúť tomuto žiakovi istú hranicu 
slobody tak, aby bola plne rozvinutá práve jeho vlastná osobnosť. Takýto spôsob 
výchovy má za cieľ dosiahnuť, aby osobnosť žiaka bola schopná spontánne a aktívne 
prispievať k procesu formovania. Práve stanovenie tejto hranice slobody je však 
v tomto pohľade pre Patočku tým najpodstatnejším.  
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Tu sa dostávame k problému osobnosti učiteľa. Aký by teda mal byť učiteľ – teda ten 
formujúci – aby bol schopný realizovať pedagogický proces podľa možnosti čo 
najideálnejšie? Ako k tomu môže pomôcť samotná filozofia?  

 

Osobnosť učiteľa a filozofické predispozície 

Podľa Patočku by mal mať učiteľ ako ten, ktorý je schopný ďalej iných formovať (čo 
v jeho pochopení znamená predovšetkým viesť k ľudskosti), isté atribúty, ktoré je 
možné získať len v istom pohľade na svet. Učiteľ by tak mal byť tým, „ktorý dokáže 
viesť, t. j. sám už účinnú cestu k ľudskosti nastúpil, a tým ukazuje úlohy, ciele, 
problémy, ktorých je treba sa zmocniť, takže vyzýva (formovaných, žiakov – dopl. R. S.) 
k vlastnej zodpovednosti, k samostatnému samočinnému, slobodne sa napĺňajúcemu 
životu (Patočka, 1998, s. 356).  

Čo tu však znamená oná ľudskosť – cesta, na ktorú učiteľ nastúpil? Znamená to, že 
učiteľ je už dohotoveným, vyformovaným človekom, ktorý má takto akési právo 
formovať iných? Myslím si, že s takouto charakteristikou osobnosti učiteľa (máme tu na 
mysli osobnosť v tom najširšom zmysle slova – človek ako osobnosť, nie osobnosť 
v rámci nejakej konkrétnej oblasti, odboru) by Patočka rozhodne nesúhlasil. Učiteľ 
v tomto pochopení taktiež nie je dohotoveným, definitívne sformovaným človekom, čo 
je však dôležité, je to, že vedome nastúpil na cestu k ľudskosti. Sám je teda 
formovaným, ale zároveň aj formujúcim iných (žiakov). Čo ho potom ale odlišuje od 
jeho žiakov? On sám je predsa v istom zmysle žiakom – formovaným.  

Tu si musím pomôcť znova úvahou o dohotovenom, vyformovanom človeku. Kto sa 
môže za takého označiť? Patočka si pomáha v tomto momente vzdelaním, ktoré tu 
môže zohrať rozhodujúcu úlohu a ktoré je vo vzťahu k osobnosti učiteľa nevyhnutné. 
Rozoznáva vzdelaného a nevzdelaného človeka: „Vzdelaný človek stojí proti 
prirodzenému, naivnému, aj proti povrchnému, nedostatočne vzdelanému“ (Patočka, 
2004, s. 19). Nevzdelaným človekom je v tomto pohľade ten, ktorý je buď naivný a ako 
taký „svet prijíma ako je, a netvrdí, že sú v ňom neistoty a problémy, ktoré je možné 
riešiť s pomocou vlastného rozumu a vlastnej vôle“ (Patočka, 2004, s. 19), alebo je 
nedostatočne vzdelaný, teda taký, ktorému „je všetko jasné; taktiež ten nepocítil vlastne 
osteň pravej otázky, ale našiel raz navždy, takpovediac na ulici, svoju pravdu a oháňa 
sa ňou“ (Patočka, 2004, s. 19).  

Isté, aj keď určite nie vyčerpávajúce, avšak pre filozofický pohľad dôležité rozlíšenie 
vzdelaného človeka a jeho opaku je možné vnímať práve v otázke definitívnosti, istoty, 
uzavretosti názoru na svet u človeka. Patočka tieto dva typy ľudí aj následne rozlišuje: 
„nevzdelaný sa pohybuje na definitívnej pôde, na pôde (domnelých) samozrejmostí“, 
naproti nemu stojí človek vzdelaný (čo v podstate znamená neustále sa vzdelávajúci, 
ako Patočka pripomína), ktorý sa pohybuje na pôde „nehotovej, nedefinitívnej, neistej, 
či ne celkom zaistenej“  (Patočka, 2004, s. 20).  

Paradoxne tak sám seba za dohotoveného, definitívne vyformovaného – predovšetkým 
z pohľadu názoru na svet – považuje človek nevzdelaný. Všetky otázky (ku ktorým sa 
myšlienkovo dopracuje) má, alebo si to aspoň myslí, zodpovedané, má teda jasný 
a spravidla pre neho samého neotrasiteľný názor na svet. Inak je to so vzdelanými 
ľuďmi, ku ktorým by mal patriť aj učiteľ ako formujúci iných. Vo vzdelanosti, tak ako ju 
chápe Patočka, totiž „žije slobodný, autonómny ideál, preto ju nie je možné nahradiť 
žiadnym výlučným definitívnym sformovaním ľudského ducha“ (Patočka, 2004, s. 20). 
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Vzdelaný človek teda nie je, a ani sa sám za takého nepovažuje, sformovaným, ale je 
skôr „plný pokory voči svojmu ideálu; môže byť tvrdý voči ľuďom, v skutočnosti však vie 
o niečom dôležitejšom ako jeho vlastná osoba, jej význam, jej intelektuálne výboje, a na 
tomto dôležitom mu jedine záleží“ (Patočka, 2004, s. 19). Povedané jednoduchšie 
spolu s Patočkom: vzdelaný človek – v tom pravom filozofickom pochopení človek 
vedomý si predovšetkým otázok a neustupujúci, neutekajúci pred nimi – zaujíma 
k svetu odlišný postoj ako ostatní ľudia. V tom je podstata onej ľudskosti – prijať svoju 
konečnosť ako možnosť, výzvu, teda ako sokratovsky pochopenú otázku. A práve tento 
odlišný postoj je výsledkom istého filozofického vývoja, ktorým musí človek vo svojom 
živote prejsť a ku ktorému sa musí prepracovať. Tento postoj znamená mať určitý 
vedomý vzťah k svetu a k svojmu vlastnému životu – mať určitý životný rozvrh. Takýto 
životný rozvrh by mal mať (okrem iných profesií, samozrejme) aj učiteľ, ktorý je 
povolaný formovať iných ľudí. Akým spôsobom sa však k nemu dopracuje? Mal by byť, 
presnejšie je dobrý (nielen) učiteľ aj filozofom?  

Práve tu, v tomto bode pre Patočku jednoznačne filozofická a pedagogická oblasť 
ľudského života súvisia – a to takým spôsobom, že učiteľ (a v podstate každý vzdelaný 
človek) by mal mať za sebou istú intelektuálnu cestu, ktorá mu ukazuje v jeho živote 
smer a ktorá mu takto dáva možnosť zvládnuť svoj život, dať mu istý zmysel. Tu sa 
samozrejme ponúka otázka, ktorou sa mnohí filozofi zaoberajú – je každý človek 
(svojím vlastným spôsobom) filozofom a ak áno, tak do akej miery? Alebo má byť 
filozofia doménou len niektorých vyvolených? V podobnom duchu uvažuje o filozofii 
napríklad K. Jaspers: „Hľadia na ňu buď s ostychom ako na dôležité úsilie 
neobyčajných ľudí, alebo ňou pohŕdajú ako zbytočným hĺbaním rojkov. Považujú ju za 
vec, ktorá sa týka každého, a preto musí byť v základe jednoduchá a zrozumiteľná, 
alebo za tak obtiažnu, že je beznádejné sa ňou zaoberať“ (Jaspers, 1996, s. 9).  

Čo je v tomto momente podstatné, pre Patočku je v tejto súvislosti filozofia 
schopnosťou „zrejme obmedzenou, ale predsa schopnosťou ovládnuť celkovo seba aj 
svet, a to výlučne duchovne“ (Patočka, 1996, s. 372). Je teda schopnosťou „uvažovať, 
zachytávať to, čo dominuje celku života, čo mu dáva zmysel“ (Patočka, 1996, s. 372). 
Na druhej strane pedagogika – náuka o výchove – má, čo považuje Patočka za 
nevyhnutné „vždy za predpoklad určitú ideu zmyslu života“ (Patočka, 1996, s. 372). 
A práve táto idea zmyslu, ktorý má pre nás život je výsledkom filozofickej reflexie, 
kladenia si otázok a pokusov nájsť na ne odpovede. Tu je práve podstatná súvislosť 
filozofie (akokoľvek široko tento pojem pochopíme) a pedagogiky: „ak k niečomu 
vychovávame, vychovávame k takej forme života, ktorá pre nás má cenu, dôležitosť, 
ktorú chceme udržať nielen pre seba, ale pre celé spoločenstvo, teda výchova, teda 
pedagogika spočíva na istej idei zmyslu života, ktorou sa zaoberá filozofia“ (Patočka, 
1996, s. 372).  

Táto idea zmyslu, ktorý my sami dávame svojmu životu a podľa ktorého – možno aj 
neuvedomelo – riadime svoje konanie sa týka každého človeka. Vytvára pre nás niečo, 
čo Patočka nazýva životný rozvrh – určité rozvrhnutie svojho života a konania, ktoré 
vzniká práve z nášho prežívania a z reflexie tohto prežívania. Životný rozvrh je 
charakteristický tým, že má svoju (spravidla pevnú) líniu. Život každého človeka má 
rôzne, menej či viac dôležité, momenty, alebo dlhšie časové obdobia, ktoré ho rôznym 
spôsobom ovplyvňujú. Do prežívania tak patria viaceré roviny – od každodennosti až 
po tie najzásadnejšie, najdôležitejšie chvíle, ktoré nám život prináša. Otázka, ktorou sa 
filozofia zaoberá je otázkou o jednotiacom zmysle života, takom, ktorý zjednocuje 
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v celkovom pohľade všetky spomínané životné roviny. Úlohou filozofického pohľadu na 
svet je práve nachádzanie takéhoto jednotného a jednotiaceho zmyslu v ľudskom 
živote, teda nachádzanie životného rozvrhu, na základe ktorého by mal „človek vo 
svojom živote jasno“ (Patočka, 1996, s. 376), čo znamená, že má (vedome a na 
základe vlastného slobodného rozhodnutia) určenú líniu, ktorou chce viesť svoj život.  

Podľa Patočku je práve pedagogika jednou z najdôležitejších disciplín, ktorá má ako 
nevyhnutný predpoklad „určitý výklad sveta a života v pomere k nemu“ (Patočka, 1996, 
s. 378), čo znamená určitú filozofickú interpretáciu sveta. Tieto filozofické interpretácie 
sveta môžu byť samozrejme rozmanité, ale vždy jedna z nich prevláda, predovšetkým 
vo vzťahu k spoločnosti, v ktorej sa daný pedagogický proces – teda formovanie 
nesformovaných členov spoločnosti – realizuje. Čo je však dôležité v kontexte nášho 
problému – učiteľ je (či vychovávateľ, ako to tiež Patočka formuluje) pre žiaka 
(vychovávaného) reprezentantom istého názoru na svet, reprezentuje mu „celok ľudsky 
dosiahnuteľných možností“ (Patočka, 1996, s. 429). Je teda pre žiaka nielen ľudskou 
osobou, ale aj symbolom určitého pohľadu na svet. Toto je pre učiteľa veľmi 
zaväzujúca pozícia, s ktorou sa musí vyrovnať. Preto je potrebné, aby mal čo 
najpevnejší a najstabilnejší vlastný životný rozvrh.  

Vzdelanie vo filozofickom zmysle, ktoré je predpokladom vytvorenia životného rozvrhu 
u človeka a tak, ako ho Patočka chápe, je snaha o sebadisciplínu, ktorá „v ideách 
veľkosti, univerzálnosti, celkovosti vidí účinný liek proti pohodliu a úpadku, ktorý 
vnútorne každému z nás hrozí“ (Patočka, 2004, s. 26). Toto vzdelávanie a následná 
tvorba životného rozvrhu, niekedy neuvedomelá, rozhodne nie je jednoduchou 
a harmonickou cestou, ale obsahuje „nepostrádateľný moment životného boja, totiž ten, 
v ktorom sa zápasí o životné merítka a vzory nielen pre seba, ale pre všetkých. Tento 
zápas má ako predpoklad úplnú slobodu, tá však musí sama smerovať k autorite, 
k disciplinovanosti, k podrobeniu jasným celkovým hľadiskám“ (Patočka, 2004, s. 26). 
Celkové hľadisko získava človek práve vo filozofickom pohľade, ktorý tak podmieňuje 
vytvorenie jeho životného rozvrhu, spočívajúceho na zmysle takto získanom. V tomto 
pochopení je vzdelanie pre Patočku bolesť a boj, ktorý je potrebné nejakým spôsobom 
vybojovať. Učiteľ, či vychovávateľ, teda ten, ktorý formuje iných, môže podľa Patočku 
vykonávať toto svoje poslanie vážne a adekvátne iba vtedy, ak je mu skutočne 
poskytnutá možnosť „nejakým spôsobom sa vyrovnať s týmto ľudsky najvyšším“ 
(Patočka, 1996, s. 429), čo znamená, že prechádza hľadaním a nachádza pre seba istý 
zmysel života a tiež svojho pôsobenia. Alebo aj inak povedané: „Vychovávateľ sám 
nemôže mať celkom vážny pomer k svojmu vlastnému povolaniu a k svojmu vlastnému 
konaniu, keď tento zmysel sám, kvôli ktorému je výchova výchovou, mu nie je 
adekvátne prístupný“ (Patočka, 1996, s. 430). Učiteľ a vychovávateľ by nemal hrať 
v procese výchovy podradnú a neplnohodnotnú úlohu (ako sa to aj dnes často stáva z 
rôznych príčin, čo sa odzrkadľuje na úrovni tohto procesu), ale úlohu „človeka skutočne 
autonómneho, slobodného, a toto sa iným spôsobom nedosiahne“ (Patočka, 1996, s. 
430). Nevyhnutnosťou je tu prijatie zodpovednosti za vlastný život, k čomu samozrejme 
patrí aj spomínané hľadanie a nachádzanie zmyslu a cieľov života, čo Patočka veľmi 
zrozumiteľne a jednoznačne aj formuluje: „Rozhodnutie o vlastnom živote, o jeho 
zmysle a jeho hĺbke spočíva v našich rukách, v rukách každého jednotlivca, nemôže 
mu byť žiadnym spôsobom odobraté“ (Patočka, 1996, s. 434). Týka sa to v zásade 
každého človeka, ale pre učiteľa ako formujúceho iných je to mimoriadne dôležitá 
požiadavka, keďže práve on ako formujúci má ukazovať cestu iným ľuďom.  
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Keď sa teda pýtame, či potrebuje učiteľ filozofické predispozície k výkonu svojho 
povolania, musíme spolu s Patočkom odpovedať jednoznačne kladne. Ak má byť učiteľ 
skutočným učiteľom – teda tým, ktorý realizuje výchovu, pochopenú ako formovanie 
iných nesformovaných ľudí – je nevyhnutné, aby mal isté predispozície. Týmito 
predispozíciami pre učiteľa sú: vzdelanie, pochopené ako otvorenosť, ochota klásť si aj 
najťažšie otázky, hľadať odpovede, ďalej uvedomenie si svojej situácie a nakoniec 
zaujatie istého postoja k svetu a svojmu životu, čo znamená vytvorenie si vlastného 
životného rozvrhu, ktorý má pre neho zmysel. Spomenuté predispozície sú ale 
nevyhnutne výsledkom istého pohľadu na svet, ktorý môžeme nazvať pohľadom 
filozofickým v tom najširšom slova zmysle. Podľa Patočku len človek s takýmito 
predispozíciami môže uchopiť povolanie učiteľa skutočne vážnym a adekvátnym 
spôsobom.  

Patočka tento zmysel výchovy a vzdelávania ako takého formuluje veľmi výstižne: 
„Vzdelanie je práca, je askéza. Možno, že prejde celý rad generácií hľadajúcich 
a bolestných, pokým dôjde k novému šťastiu. Ale už hľadanie má svoju odmenu, 
pretože má zmysel“ (Patočka, 2004, s. 26).  

  

Záver  

Pokúsil som sa položiť si v tejto štúdii, vychádzajúc z Patočkovej filozofie výchovy, 
niekoľko problémových otázok. Základnou tu položenou otázkou bola otázka 
o súvislosti filozofie a pedagogiky, presnejšie otázka existencie, či neexistencie 
predispozícií, ktoré by mal mať učiteľ, vykonávajúci svoje povolanie. Pre zodpovedanie 
tejto otázky ale bolo potrebné vymedziť filozoficky pojmy výchova a osobnosť učiteľa. 
Na základe tohto vymedzenia a na pozadí Patočkových úvah o filozoficko-
pedagogických súvislostiach som sa snažil dospieť k niektorým odpovediam na 
položené otázky. Pokúsil som sa ukázať, že aj súčasný učiteľ či vyhovávateľ ako ten, 
ktorý má formovať iných ľudí, by mal mať stanovený vlastný životný rozvrh, ktorý vzniká 
len tým, že človek prejde vo svojom živote určitým filozofickým (vo všeobecnom 
zmysle) vývojom. Ak má učiteľ vykonávať svoje povolanie adekvátne a zodpovedne, 
mal by mať tento životný rozvrh stanovený, čo je v zásade nevyhnutná filozofická 
predispozícia. K tomuto rozvrhu sa však dopracuje len na základe iných predispozícií, 
ktorými sú vzdelanie (v zmysle ako ho chápe Patočka) a uvedomenie s vlastnej 
situácie, ktoré je predpokladom uvedomelého konania a riadenia svojho života.  

Ide tu podľa môjho názoru o často opomínanú oblasť aj v súčasnej pedagogike, ale 
nielen v pedagogike, totiž zasadenie ľudského života do istého filozofického rámca, 
ktorý mu môže dať pevnú oporu pre tento život a predovšetkým pre vykonávanie svojho 
povolania adekvátnym spôsobom.  

 

Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0678/12 Dejiny filozofie ako 
filozofický problém. 
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