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Modely vyučovania filosofie 

 

Martin BAČA

 

Úvod 

 Situácia vo vyučovaní filosofie nenapĺňa radosťou tých, ktorí to s jej budúcnosťou 

myslia úprimne. Mnoho študentov filosofiu vníma len ako ďalší nudný, nezáživný a nanútený 

predmet. Ďalšia skupina edukandov sa na filosofiu vcelku úprimne teší, lebo si uvedomuje, že 

filosofia má istý lesk alebo, že je schopná poskytnúť odpovede, ktoré sú zaujímavé. No aj 

časť študentov z druhej skupiny čoskoro preberie postoje tej prvej, lebo látka sa im zdá 

náročná, postup rýchly, témy nezaujímavé, učenie mechanické. Filosofia je pritom taká 

krásna, taká dôležitá a tak bytostne, tak veľa sa dotýka človeka. Ako prezentovaný stav 

riešiť?! Jedna z možnosti je koncentrovať sa na to, ako je filosofia v súčasnosti vyučovaná, 

respektíve akými postupmi by bolo možné ju didakticky vhodnejšie podávať študentom – 

a ostatná časť vety je aj témou predkladanej štúdie. Touto štúdiou sa pripájam k veľkému 

zástupu filosofov, mysliteľov, spisovateľov, politikov a iných, ktorý sa buď systematicky 

alebo príležitostne vyslovovali k učeniu, hoc’ i všeobecne (len zoznam autorov a ich diel by 

zabral niekoľko strán, informatívny prehľad ich koncepcií by zabral stovky strán a podrobná 

analýza ich stanovísk by zabrala stovky kníh). 

V tejto práci sa zameriavam na päť alternatívnych postupov ako učiť filosofiu, pričom 

v mojom fókuse je výučba Filozofie na stredných školách (obvykle ostatný ročník) a na 

vysokých školách (v tzv. všeobecnom základe alebo ako samostatný  predmet). Prvou 

metódou je Výučba podľa metódy Carla R. Rogersa, tá je zameraná na zvýšenie študentskej 

autonómnosti a na sebariadení, ktoré sa prejavuje vo zvýšení rozhodovania študentov a ich 

výberu cieľov, metód a želaných úrovni. Druhým príspevkom je Kritické myslenie (ako 

nástroj uchopovania textu), to je zamerané na získanie kompetencií ako myšlienkovo 

spracovávať text a ako s ním ďalej pracovať. Tretím podnetom na zlepšenie efektivity 

prezentovania filosofie sú Materiálno-didaktické vybavenie výučby, tj. uvádzam ako by mala 

vyzerať prospešne konstruovaná učebnica filosofie. Ďalšou možnosťou je Sókratovská 

metóda, ktorá je konštruovaná na to, aby študent za pomoci učiteľa v dialogickej forme dospel 

vlastnou aktivitou k odpovedi. Piatym návrhom je Existencialistická filosofia (ako 

propedeutika a protreptika), ktorá je úvodom do filosofie, lebo začať výučbu filosofie 

náročnými metafyzickými otázkami nemusí byť vždy produktivne. 
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1. Výučba podľa metódy Carla R. Rogersa 

  

 Jedna z najprominentnejších súčasných psychologických teórií je tá, ktorú vypracoval 

Carl Ransom Rogers (08. 01. 1902 – 04. 02. 1987), a súhrne možno povedať, že je to 

psychologická teória, ktorá je výrazne zameraná humanistickým smerom.1 Psychoterapeut 

z tradičnej školy sa správal paternalisticky, tj. určoval čo klient má urobiť, ako sa má 

rozhodovať, čo má povedať, ako má interpretovať svoje pocity, dostával k dispozícií schému 

podľa ktorej sa mal orientovať. Takýto model viedol ku pasivite pacienta/klienta. Po skončení 

terapie bol pacient síce naučený konkrétnym modelom, ktoré boli precvičené v konkrétnych 

situáciách, ale problém bol, že pacient sa dokázal nimi riadiť len pri presne určených 

problémoch. Toto obmedzenie bolo spôsobené tým, že skutočné ťažisko učenia a návyku bolo 

v terapeutovi, ktorý bol aktívny a vodcovský a klient bol pasívny a prijímajúci. Rogers 

celkom evidentne pochopil, že ťažisko treba preniesť na klienta (pacienta, žiaka), lebo keď 

budeme zaňho riešiť problémy, problém sa ad hoc vyrieši, ale pri zopakovaní toho istého 

problému je možné, že klient si neporadí. A omnoho vyššia pravdepodobnosť zlyhania je pri 

objavení odlišného problému. Preto ak ťažisko presunieme na klienta (pacienta, žiaka), tak ho 

vybavíme kompetenciami na riešenia problémov bude mať omnoho vyššiu schopnosť riešiť 

podobné aj rozdielne problémy. 

Toto bola metóda používaná v psychológii, no Rogers ju preniesol aj do pedagogiky 

a predstavil v prednáške na Harvardskej univerzite, ktorú neskôr publikoval aj v práci On 

Becoming a Person: A Therapeutist’s View of Psychotherapy (Houghton Mifflin Company, 

Boston 1961), v kapitole Moje osobné názory na vyučovanie a učenie sa (slov. Rogers 1996, 

kap. 13, s. 216—219), no tiež sú významné kapitoly Významné učenie sa v terapii a vo 

vzdelávaní (1996, kap. 14, s. 220—233) a Vyučovanie zamerané na študenta, ako ho prežil 

jeden z účastníkov (Rogers 1996, kap. 15, s. 234—246). 

Transformácia v pedagogickej rovine je podľa Rogersa tá, že iniciátorom, 

organizátorom a realizátorom edukácie nie je učiteľ, alebo rodič, ale samotný študent. Preto 

edukand si určuje čo, kedy, ako, do akej hĺbky a šírky sa bude učiť. V tejto koncepcii učiteľ 

má len pomocnú funkciu, mohol by som povedať, že plní úlohu nezasahujúceho 

pedagogického dozoru, alebo je ako nezaangažovaný pozorovateľ. Rogers predpokladá, že 

                                                 
1 C. R. Rogers ju predstavil v knihách Counseling and Psychoteraphy: New Concepts in Practice (1942), Client-

Centered Therapy: Its Current practice (1951), On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy 
(1961), Freedom to Learn: A View of What Education Might Become (1969), Carl Rogers on Encounter 
Groups (1970), On Personal Power: Inner Strenght and Its Revolutionary Impact (1977), či A Way of Being 
(1980). ~~ K Rogersovmu životu a dielu pozri: Rogers (1996, s. 16—34; s. 313—333; et passim), Hall – 
Lindzey, et al. (2002, s. 179—190), Bertrand (1998, s. 47—51). 
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každý edukant má osobitný spôsob učenia a preto je hlboko nesprávne, ak všetci žiaci 

postupujú rovnakým spôsobom a rovnakým tempom. Podľa neho najdôležitejšie je také 

učenie na ktoré človek príde sám, tj. osobne ho prežije ako samoobjav. A to nemožno priamo, 

takpovediac lievikovito, sprostredkovať druhému; tj. „jediné učenie sa, ktoré významne 

ovplyvňuje správanie je to, na ktoré príde človek sám, ktoré si osvojí sám. [...] Takéto 

samoobjavné učenie sa, pravdu, ktorá bola osobne prežitá, osvojená a prijatá, nemožno 

priamo sprostredkovať druhému človeku.“ (Rogers 1996, s. 218, písm. d—e; v orig. kurz.) 

Má ísť o také učenie, ktoré prejde skrz naskrz osobnosťou človeka, jeho prežívaním 

a správaním. Tiež tvrdí, že výsledky tradičného učenia sú buď bezvýznamné, alebo škodlivé. 

Výkony študentov nie sú známkované. Učiteľ dokonca ich nemá ani motivovať, lebo by 

manipuloval s jeho osobnou integritou; študent sa musí po informovaní o dôsledkoch svojho 

správania sám „sa slobodne rozhodnúť, či chce vyvinúť snahu“ (Rogers 1996, s. 230). Škola 

zabezpečuje len materiálno-technické prostriedky výučby, samotné vzdelávanie je už 

výhradnou rolou študenta. Okrem vedomostnej zložky sa u edukantov významne rozvinula aj 

osobnostná zložka zahŕňajúca sebapoznanie, sebaprijatie a kladné interpersonálne vzťahy. 

Túto metódu možno nazvať humanistická pedagogika, resp. nondirektívna pedagogika. 

Postup pri výučbe Rogersovou metódou (voľne podľa Rogers 1996, s. 216—246):  

Na začiatku výučby učiteľ študentom predstaví spôsob práce. Zadováži veľké 

množstvo kníh, encyklopédii, časopisov, videonáhravok, poznámkových blokov, posterov, 

fólii, fixiek, veľkometrážnych písacích podkladov. Uvedie, že riadenie vyučovania cez 

problematiku čo, ako, kedy, akým spôsobom, s kým, v akom rozsahu, atď. je plne v ich 

kompetencii. Študenti si stanovujú čas keď sa chcú vzdelávať, určia si tempo, ktoré je 

individuálne pre každého edukanda a tiež si sami rozdeľujú úlohy. On nebude zasahovať do 

edukačného procesu. Hoci majú autonómiu v žiadnom prípade nesmú nikoho znevažovať, 

alebo šikanovať, rovnako nesmú svoje ciele vnucovať ostatným. 

Trieda by sa potom mala dohodnúť na všetkých podstatných úlohách: kto bude 

študovať encyklopédie, kto bude robiť preklady, kto bude robiť kontrolu gramatiky, kto bude 

prepisovať práce na počítači, kedy začína vyučovanie, a aké kvalitatívne charakteristiky musí 

riešenie splniť, aby sme ho mohli prehlásiť za splnené. Pokiaľ sa dá, trieda by mala pracovať 

spoločne, pričom diskusia má byť otvorená, korektná a slobodná. Každému má byť 

umožnené, aby si našiel svoj výsostne autentický spôsob fungovania v triede. 

Začiatok vyučovania touto metódou je mimoriadne náročný, lebo študenti nie sú 

zvyknutí absolútne voľne pracovať samy a tiež nevedia komunikovať so spolužiakmi. 

Obvykle prvé tri, štyri dni sú veľmi frustrujúce. Potom si trieda zvyká na nový štýl a nakoniec 
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to končí v tom, že (seba)vzdelávanie pokračuje aj mimo vyučovacích hodín, napr. Rogers 

uvádza, že niektoré hodiny končil školník keď chcel v noci už konečne uzamknúť školu. 

Alebo študenti diskutovali o školskom probléme aj počas obedu a to tak, že v jedálni sedeli 

v dvoch i troch radoch za sebou, s taniermi v rukách a v priateľskej atmosfére sa rozprávali 

o problémoch, ktoré nedoriešili na hodine. Známkovanie je v tejto koncepcii chápané ako 

negatívny jav, lebo je prejavom definitívnosti a stálosti. Rogers odmietal známkovanie, no 

keďže bolo organizačne nevyhnutné, známku si navrhuje študent. 

Ak sa nevyskytnú neurotické a psychopatické prejavy u študentov (ktoré sú schopné 

rozložiť triedu) tak u edukandov sa vysoko rozvinie, okrem vedomosti, aj pocit dôstojnosti, 

úcty, akceptovania, prosociálnych zručností a radosti z učenia. Ďalším benefitom je, že učenie 

zanechá hlbokú pamäťovú stopu, lebo, ako je všeobecne známe, najviac si zapamätáme z toho 

čo sme vlastnou činnosťou postupne objavili. Okrem toho sa domnievam, že štýl učenia 

kopíruje štýl myslenia a model osobnosti, preto takéto učenie je najprirodzenejšie. 

Nevýhodou je značná časová náročnosť a tiež požiadavka dosiahnutia istého stupňa 

personálnej zrelosti. Rovnako sa požaduje aj priestorová, materiálna a finančná dotácia. 

 

 Literatúra pre realizovanie výučby a ďalšie štúdium: 

Hall, C.S. – Lindzey, G. et. al.: Psychológia osobnosti. Úvod do teórií osobnosti. Prel. Anton 

Heretik a kol. 3. vyd. Bratislava: Media trade, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

2002, str. 179—190 

Rogers, C. R.: Ako byť sám sebou. Bratislava: Iris, 1996, najmä kapitoly 13—15, str. 216—

246. 

 

2. Kritické myslenie (ako nástroj uchopovania textu) 

 

 Empirickým výskumom je dokázané, že študenti málo čítavajú. Ďalším problémom je, 

že čítanému málo rozumejú, inými slovami povedané nie sú schopní dostatočne spracovať 

informácie. No filosofia, a nie len ona, je komunikovaná hlavne vo verbálnej podobe; okrem 

toho psychológovia predpokladajú spojitosť medzi čítaním a inteligenčnými výkonmi, čo 

znamená, kto číta z veľkým porozumením, ten aj dobre premýšľa, dobre komunikuje a dobre 

tvorí. Žiaľ, študenti majú problém s interpretáciou textov, preto v tejto subkapitole uvádzam 

niekoľko postupov ako zefektívniť prácu s filosofickým textom, a nielen s filosofickým 

textom, okrem toho aj prácu s predmetom, ktorý je myšlienkovo skúmaný. Kritické myslenie 

(the critical thinking), je odvodené od gréckeho slovesa kr¤nv, oddeľovať, súdiť, rozhodnúť, 
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por.: „Ponechávam vám aj bohom rozhodnúť o mne“ (ka‹ Ím›n §pitr°pv ka‹ t“ ye“ 

kr›nai per‹ §moË; Pl. Apol. 35d7-8). Takže kritické myslenie neznamená teda apriórne 

a bezhlavé kritizovanie všetkého, ale má za cieľ edukanda naučiť čo najdôslednejšiemu 

a najhlbokejšiemu premýšľaniu. Jeho dôležitosť tkvie v tom, že pamäťou kvôli explozívnemu 

nárastu všetkých poznatkov už nie sme schopní obsiahnuť všetky vedomosti, preto ich 

musíme obsiahnuť aspoň myslením, ergo uvažovaním, analyzovaním, prehodnocovaním 

a zaujímaním stanoviska. Jeho všeobecným základom je delenie a parcializácia skúmaného 

predmetu na čo najmenšie elementy, uvažovanie nad problémom z holistického hľadiska, 

skúmanie s inej strany, preformulovanie problému, anticipovanie dôsledkov, analyzovanie 

istoty teorém, etc, etc – je to zrejmé z nasledujúcich delení, postupov. Úlohu kritického 

myslenia vidím v dvoch smeroch – jednak ho chápem ako predstupeň na plnšie zvládnutie 

hermeneutiky (hermeneutickej interpretácie filosofického textu); jednak ho chápem ako 

konvenčný nástroj (tÚ ˆrganon) na použitie aj v ďalších disciplínach, ako je literatúra (scil. 

exegéza veľkých diel) alebo práca s akýmkoľvek učebným textom (psychológia, geografia, 

právo, aby som náhodne menoval aspoň nejaké disciplíny). V tejto práci sa obmedzím len na 

stručné predstavenie vybraných modelov kritického myslenia ako scientistického inštrumentu 

a predstupňa hermeneutiky, no samotné modely hermeneutiky žiaľ nebudem predstavovať, je 

to príliš komplexná téma a kvôli náročnosti a nuansám vyžaduje samostatné spracovanie 

(predsa len, keby som mal odporúčať práve jednu prácu na pokročilejšie štúdium, tak by to 

bola Wahrheit und Methode od Hansa-Georga Gadamera, por. angl. vyd. Gadamer 2006). 

Vo všeobecnosti kritické myslenie je zamerané viacej na metodologickú a formálnu 

časť než na obsahovú, preto táto koncepcia nechce edukandov učiť veľké množstvo faktov 

(napr. roky menej významných panovníkov, názvy menej významných ediktov), ale chce, aby 

po osvojení základných, nepremenlivých vedomosti (preto je taká obľúbená v teóriach 

esencializmu a perenializmu) sa naučili premýšľať a extrapolovať dôsledky, význam, zložky, 

napr. cez otázky „čo z toho vyplýva?,“ „k čomu to vedie?,“ „kto?,“ „čo?,“ „prečo?,“ „ak by to 

neplatilo, čo by sa stalo?,“ „za kým účelom?,“ „na záhlade akých kategórii?“. Je to preto, že 

vedomosti, tj. myšlienky (front¤w, cigitatio) rýchlo zastarávajú (napr. menia sa zákony štátu, 

výška dane, gramatické normy), ale schopnosť analyzovania, tj. myslenie (front¤zv, 

cogitare) je v každej situácií a v každom čase uplatniteľný kapitál. Nie je nepovšimnuteľné, že 

v súčasnosti sa práve kritické myslenie teší značnej popularite, čo môže byť výsledkom faktu, 

že sice je k dispozícií množstvo faktov, no pretendenti poznania nevedia diskriminovať medzi 

relevantnou informáciou a bezcennou, rovnako nevedia s nimi ďalej pracovať, či už 
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reproduktivne alebo produktívne. Methodologických východísk ako postupovať je pomerne 

veľké množstvo, uvádzam náhodne vybrané algoritmy. 

 Algoritmy na prevádzanie kritického myslenia: 

Môže sa pri ňom postupovať Taxonómiou cieľov ktorú rozpracoval Benjamin Samuel 

Bloom (21. 02. 1913 – 13. 09. 1999). Táto taxonómia bola prvýkrát prezentovaná v roku 1956 

v práci The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, 

Handbook I: Cognitive Domain, by Benjamin Bloom (editor), M.D. Englehart, E. J. Furst, W. 

H. Hill, and David Krathwohl (následne to bolo mnoho krát publikované, hlavne ako prevzatý 

materiál). Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov sa skladá zo šiestich položiek, pričom 

prvé tri sú radené medzi nižšie kognitívne funkcie, nasledujúce tri medzi vyššie kognitívne 

funkcie. /./ Nižšie kognitívne funkcie: 1/ zapamätanie (Knowledge; úlohou je zopakovať, 

reprodukovať látku vlastnými slovami, zisťuje sa miera pochopenia a transformácia do 

vlastných prekonceptov); 2/ pochopenie (Comrehension; úlohou je zmocniť sa látky na 

základe ovládania výstavbových prvkov a vzťahov medzi nimi); 3/ aplikácia (Application; 

úlokou je vymyslieť použitie koncepcie na novú, no podobnú situáciu). /./ Vyššie kognitívne 

funkcie: 4/ analýza (Analysis; úlohou je rozdeliť látku na zmysluplné časti, kontroluje sa 

schopnosť určiť základné prvky v koncepcii); 5/ syntéza (Synthesis; úlohou je z parcialít 

skonštruovať nový celok, previesť koncepciu na novú otázku); 6/ hodnotiace posúdenie 

(Evaluation; úlohou je zaujať kvalifikované a podložené stanovisko, na omnoho vyššej úrovni 

než je afektívna) (voľne hlavne podľa: Průcha – Walterová – Mareš 2001, s. 26a-b, 246a-b). 

Použiteľnú teóriu Štruktúry intelektu má aj Joy Paul Guilford (07. 03. 1897 – 26. 11. 

1987), tak ako ju predstavil v práci The Structure of Inteligence (New York: J. Wiley 1956). 

On intelektové schopnosti delí do troch hlavných blokov, do procesov/operácii, do 

obsahov/materiálu a do výsledkov/produktov, pričom každý z týchto hlavných blokov ďalej 

ešte delí. (Áno, viem, že sa nejedná o striktný návod na kritícké myslenie, no má tu uvedené 

hlavné kategórie intelektu, prteto to považujem na mimoriadne vhodné uviesť.) Takže J.P. 

Guilford štruktúru intelektu delí na: /./ Operácie/Procesy: 1/ poznávanie (objavovanie 

určených znakov v podnetovom materiály, perceptívna stránka); 2/ pamäť (uskladnenie 

informácií a ich reprodukcia); 3/ konvergentné myslenie (vyvodzovanie nových informácii, 

pričom výsledok je jedinou odpoveďou); 4/ divergentné myslenie (vyvodzovanie nových 

informácii, pričom výsledok množstvo odpovedí); 5/ hodnotenie (formulovanie záverov vo 

vzťahu ku kvalite, vhodnosti či efektívnosti). /./ Obsahy/Materiál: 1/ konkrétny/figurálny 

materiál (bezprostredné kvality vnímaných objektov, napr. farba); 2/ symbolický materiál 
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(symboly rôzneho druhu, napr. čísla, znaky, noty, obvykle organizované do systému); 3/ 

sémantický materiál (slová s ich myšlienkovým obsahom); 4/ behaviorálny materiál (tá zložka 

psychiky označovaná ako sociálna inteligencia, tj. chápanie a hodnotenie správania druhých a 

seba). /./ Výsledky/Produkty: 1/ jedinečné (vystihnúť napr. chýbajúce elementy); 2/ triedy 

(vyčlenenie prvkov zo súboru, ktoré majú niečo spoločné); 3/ systémy (nachádzanie 

zákonitostí); 4/ transformácie (prevádzanie zmien v materiály); 5/ implikácie (prechod za 

hranice daného, extrapolácia, predvídavosť, intuícia); 6/ vzťahové myslenie (odhaľovane 

súvislostí a analógií medzi prvkami, z ktorých je potrebné vyvodiť ďalšie) (voľne podľa: 

Smékal 2004, s. 309—311). 

Yves Bertrand uvádza, kritické myslenie pri akademických modeloch výučby a tam 

prezentuje skúmania dvoch amerických bádateľov, ktorý v Kalifornii dokonca založili inštitút, 

ktorý skúma aspekty kritického myslenia. Jedna sa o M. Scriven (-a) a R. Paul (-a) a Y. 

Bertrand uvádza ich prácu Defining Critical Thinking (Matériel préparé pour un séminare sur 

la pensée critique. Boston, janvier, 1993). Podľa tejto publikácie kritické myslenie sa 

vyznačuje týmito aspektami: Prvky, Rysy, Štandardy a Schopnosti. Konkrétne: /./ Prvky: 1/ 

cieľ; 2/ problém; 3/ referenčný rámec alebo hľadisko; 4/ informácie; 5/ kľúčové pojmy; 6/ 

premisy; 7/ inferencia vyvodenia; 8/ dôsledky. /./ Rysy: 1/ pokora; 2/ statočnosť; 3/ 

zodpovednosť; 4/ disciplína; 5/ vcítenie; 6/ zvedavosť; 7/ vytrvalosť; 8/ integrita; 9/ 

nezávislosť ducha. /./ Štandardy: 1/ logický úsudok; 2/ úplný; 3/ jasný; 4/ presný; 5/ 

špecifický; 6/ plauzibilný; 7/ konzistentný; 8/ hĺboký; 9/ široký; 10/ adekvátný; 11/ správný; 

12/ vhodný; 13/ signifikantný úsudok. /./ Schopnosti: 1/ rozpoznanie; 2/ pochopenie; 3/ 

aplikácia; 4/ analýza; 5/ syntéza; 6/ vyhodnotenie; 7/ tvorivosť (voľne podľa: Bertrand 1998, 

s. 214). 

Na základe tohto náčrtu možno povedať, že kritické myslenie určite nie je 

samoúčelným spôsobom učenia, ani metodologickou kratochvíľou, ale vo svojej podstate je 

univerzálnym nástrojom, slúžiacim na hlbšie pochopenie témy, hľadanie dôležitých súvislostí, 

jasnejšie formulovanie esencie textu, no aj na ďalšie konštruovanie látky a vykonávanie 

progresu v banke poznania, mimo toho je vďaka univerzálnosti použiteľné pri rôznych 

druhoch učenia, typoch úloh a mnohých disciplínach, tiež je to vhodný predstupeň 

akademickej hermeneutiky a posledne no nie najmenej, kritické myslenie je uplatnitelné aj 

ako postup heuristický (aby sme mohli zvolať "EÏrhka!" na konci). 
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Postup pri použití kritického myslenia: 

Po oboznámení sa s koncepciou kritického myslenia, sa prechádza k čítaniu a výkladu 

textov, lebo je všeobecne známe, že študentom filosofie robí obtiaže rozumieť filosofickým 

textom, zvlášť starovekým, stredovekým a ázijským textom. Sľúbný postup je takýto: 

najsamprv sa žiaci oboznámia s viacerými modelmi kritického myslenia, pričom je žiadúce, 

aby výklad chápali v čo najširšom význame. Tak získajú nástroj (ˆrganon) na skúmanie 

problémov, alebo textov. Následne je lektúra textu. Prvé čítanie by malo byť holistické, tzn. 

text čítať ako celok. Pri takomto čítaní ak by študent nepochopil význam nejakého slova, tak 

z kontextu by mu mohlo byť zrejmé. Rovnako z kontextu by pochopil isté väzby 

a argumentačné špecifiká diela (napr. Platón má dialogický štýl, Aristotelés má skúmania 

v ktorých postupne vyvracia nesprávne názory predchodcov). Po slovnom a logickom 

pochopení textu by nastávala druhá fáza, kde by bol pokus o interpretáciu čítaného, tj. 

filosofické a výkladové uchopenie textu. Po prvej interpretácii by sa robilo opakované čítanie 

časti alebo celku, ktoré by bolo vyžiadané nedostatočnými poznatkami, ktoré by nám 

neumožňovali zaujal hodnoverné stanovisko k textu. Tento cyklus by sa opakoval niekoľko 

krát, resp. mnoho krát, podľa potreby. Záverom takého to učenia by malo byť relatívne 

hlboký, obsiahly a zdôvodnený výklad pramenného textu. Vrelo by som odporúčal Platónove 

dialógy ako materiál na skúmanie, rovnako dobre je využiteľný aj Augustinus, Dante, 

Shakespeare či Biblia. 

 

 Literatúra pre realizovanie výučby a ďalšie štúdium: 

Ľubovoľná práca kde je analyzované kritické myslenie, napríklad: 

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Prel. Oldřich Selucký. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 

str. 213—214. 

Průcha, J. – Walterová, E. – Mareš, J.: Pedagogický slovník. 3. rozšir. a aktualiz. vyd. Praha: 

Portál, 2001, str. 26, 246 

Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2. oprav. 

vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004, str. 309—311. 

 

3. Materiálno-didaktické vybavenie výučby 

 

 Kým v ostatných modeloch sa zameriavam na to ‚čo‘ učiť, alebo ‚ako‘ učiť, avšak 

teraz sa vyjadrujem k tomu ‚z čoho‘ učiť, a konkrétne sa vyjadrujem k učebniciam na 
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vyučovanie Filozofie na stredných školách. Ak som posúdil bežne prístupné učebnice,2 tak 

som došiel k rezultátu, že stredoškolské učebnice na predmet Filozofia sú podľa môjho 

poznania nedostatočne vypracované a na základe toho môžu odpudzovať časť študentov od 

štúdia filozofie, inými slovami pôsobia demotivujúco, znechucujúco, respektíve spomaľujú 

progres nadobúdania poznatkov. Sú veľmi stereotypné, fádne a pôsobia školomersky, ako 

keby kopírovali nudné učebnice z Rakúsko-Uhorska. Učivo je málo členené na základné, 

didaktické jednotky a podanie učiva nekorešponduje s bežne prijímanými učeniami 

z psychológie. Látky sú dlhé, písané nevhodným typom písma, vety sú dlhé, odstavce sú 

rovnako dlhé, medzery medzi riadkami malé, v učebniciach chýba sprievodný materiál ako 

podobizne, výkladové schémy na grafické znázornenie zložiek a ich vzťahov (tzv. prehľadové 

pavúky) a učebnice sú malo farebné. Neobsahujú ani motivačnú zložku pod ktorou rozumiem 

otázky a problémové situácie. Tiež sa v nich nenachádzajú kontrolné otázky na preverenie 

správnosti a rozsahu nadobudnutých vedomosti. Za ďalšiu chybu určujem, že učivo nie je 

delené na /a/ jadrové učivo (core curriculum), /b/ hlavné učivo a /c/ voliteľná látka pre 

študentov, ktorí chcú mať širšie vedomosti, či už zo záujmu alebo pre prijímacie konanie na 

vysokú školu. Ako domnelú príčinu uvádzam, že dnešné stredoškolské učebnice Filozofie 

boli písané hlavne vysokoškolskými učiteľmi. 

 Návrh na didakticko-psychologické uspôsobenie učebnice:  

 Môj návrh sa v podstate jednak snaží odstrániť chyby spomínané v prvom odstavci, 

jednak v druhom rade rešpektuje prácu Jak napsat odborný text (Čmejrková – Daneš – Světlá 

1999) a s výhradami aj Štylistiku slovenského jazyka (Mistrík 1970). Okrem toho, v treťom 

rade, prihliada na nespočetné anglicky písané učebnice a knihy vydané vydavateľstvami 

Dorling Kindersley, Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, 

Pearson, atď, lebo ich považujem za inšpiratívne. Teda mnou navrhovaná učebnica má mať 

farebne odlíšené podklady. Vety majú mať primeranú dĺžku, rovnako aj odstavce. Text má 

                                                 
2 Tu myslím hlavne na najrozšírenejšiu učebnicu ktorou je – Kiczko, Ladislav – Marcelli, Miroslav – 

Waldschütz, Erwin – Zigo, Milan: Dejiny filozofie. (1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1993. 138 + i s. ISBN 80-08-01830-5). Okrem toho sa občas používa aj – Fürstová, Mária – Trinks, Jürgen: 
Filozofia. (Prel. Ladislav Kiczko, Zuzana Kiczková. 1. vyd. Bratislava: Media Trade, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1996. 327 s. /Prekl. z nem. orig. Philosophie. Wien, Österreichischer Bundesverlag und ÖBV 
Pädagogischer Verlag 1994/ ISBN 80-08-00279-4). ~~ Sporadicky sa môžu používať aj – Anzenbacher, A.: 
Úvod do etiky. (Prel. K. Šprunk. Praha: Zvon, 11994. ISBN 80-7113-111-3). Anzenbacher, A.: Úvod do 
filozofie. (Prel. K. Šprunk. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 21991. ISBN 80-04-26038-1). Rádl, E.: 
Dějiny filosofie. I.—II. diel. (Praha: Votobia, 1998—1999. ISBN I80-7220-063-1 a II80-7220-064-X). Simon-
Schaefer, R.: Trocha filozofie pro Bereniku. Přístupný a zajímavý úvod do… (Prel. I. Vízdalová. Praha: Ivo 
Železný, 12000. ISBN 80-240-1562-5). Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. (Prel. P. Rezek, M. Petříček, K. 
Šprunk. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství a Vyšehrad, 61999. ISBN 80-7113-236-5 
a ISBN 80-7021-318-3). Weischedel, W.: Zadní schodiště filosofie. Myšlenky a všední život 34 velkých 
filosofů. Prel. J. Horák. Olomouc: Votobia, 21995. ISBN 80-7198-015-3). Zoznam určite nie je konečný, lebo 
tento druh literatury som prestal sledovať zhruba pred desaťročím. 
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mať správnu úspornosť/rozvinutosť, rozvinutosť/zhustenosť, mieru modality, sledovanie 

výkladovej línie, mieru citátov a parafráz, rovnako má používať obsahovo-logické operácie 

ako príčina/dôvod, následnosť, podmienky, generalizácia, syntéza, dedukcia, atď. Občas sa 

používa zaznačená citácia. Majú byť použité rozdielne druhy písma a to aj čo sa týka veľkosti, 

aj hrúbky, aj šikmosti, aj typu písma – vrátane použitia gréckeho, čínskeho, hebrejského, 

alebo ďalších, samozrejme s transliteráciou do latinky. 

V  Úvode/Predslove musí byť uvedené z akého dôvodu študenti majú mať zaradený 

predmet filozofia. Má im byť vysvetlený kultúrny a spoločenský význam filosofie a jej 

prirodzenosť. Učivo má byť preberané cez dejinný postup a nie cez systematický. Považujem 

to za ľahšie a zreteľnejšie (avšak nepovažujem však za veľmi správne zdôrazňovať rozdiel 

medzi dejinami filosofie a systematickou filosofiou, tieto dve algoritmy sú do značnej miery 

komplementárne). Rovnako má byť vysvetlená koncepcia učebnice a práca s ňou. 

Samotná učebná látka má byť delená na tieto časti: Motivačný úvod, kde bude 

poukázané na význam preberanej látky. V tézach uvedené základné učenia autora, pričom 

tézy tvoria názvy odstavcov. Kniha je vybavená fotografiami a ilustráciami obsahujúcimi 

podobizne filosofov, umeleckých diel a pod. Životopis autora. Charakteristika politických, 

vojnových a spoločenských udalosti. Charakteristika kultúry. Zdôraznenie predchodcov, lebo 

autori na seba veľmi často nadväzovali, lebo ak zhrnieme učenia predchádzajúcich autorov, 

študent si novú látku ľahšie začlení do systému už osvojených vedomosti. V učebnici sa 

nachádzajú pomerne rozsiahle a časté pasáže z pramenných textov filosofov. Cez súvislé vety 

sú rozpísané a vysvetlené tézy, ktoré boli uvedené na začiatku kapitoly. Tento text je delený 

na odstavce, každý odstavec pokiaľ je to možné by mal vysvetľovať jednu tézu. 

Interpretačný/pramenný text je jasne oddelený od interpretačného/sekundárneho textu. 

Menším typom písma má byť uvedená rozširujúca, fakultatívna látka pre ambicióznejších 

študentov. Má byť preberaná látka nie len z dejín filosofie v zmysle ontológie a gnozeológie, 

ale aj z ostatných disciplín, hlavne etiky, estetiky, no niekoľko informácií z axiológie, 

antropológie, filosofie dejín... 

Na konci každej látky majú byť otázky, ktoré preskúmavajú úroveň osvojených 

vedomosti a to nie len mechanické zopakovanie látky, ale aj analyzovanie a syntetizovanie. 

(Je zvláštne, že učebnice zo slovenčiny, biológie či matematiky majú mnoho otázok, cez ktoré 

s látku upevňuje a overuje, no filosofické knihy nič také nemajú! Či vo filosofii netreba 

upevňovať učivo? To vari filosofia by nemala mať aplikačnú rovinu?) Učebnica má 

podporovať kritické myslenie. V závere sú súvislejšie pasáže z pramenných filosofických 

textov, navrhujem 5–10 prác, každá v rozsahu 2–10 strán (v takomto prípade by sa jednalo aj 
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o akúsi miniantológiu). V závere učebnice je slovník základných termínov. Po lexikóne 

nasleduje stručná chronologizácia. Učebnica je vybavená menným a vecným indexom. Kniha 

obsahuje Zoznam pramennej a interpretačnej literatúry pre prípad osobného záujmu 

o štúdium. 

 

 Literatúra koncepčne usmerňujúca tvorbu učebnice:  

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text. 1. vyd. Voznice: Leda, 1999. 

Mistrík, J.: Štylistika slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1970. 

 

4. Sókratovská metóda 

  

 Technika pôrodnického, babického umenia (t°xnh maieutikÆ) spočíva v návrate ku 

Sókratovi, synovi Sófroniska (Svkrãthw Svfron¤skou; cca 469–399 p.n.l.), resp. 

k Sókratovi v interpretácií Platóna (Plãtvn; 427–347 p.n.l.) a ďalších, napr. Xenofónta 

(Jenof«n). Sókratés túto metódu nazval podľa svojej matky, ktorá pracovala ako pôrodná 

babica, teda pomáhala matkám, aby dostali zo seba nového človeka na svet; a to isté 

znamená aj u Sókrata – pomáhať ľuďom, ktorí sú tehotní myšlienkou, aby ju 

dostali v správnej podobe zo seba von. Jej princíp je založený na postupnom, systematickom 

odkrývaní pravdy a prepracovávaní sa indivídua k riešeniu, hlavne cez spochybňovanie 

bežných, no nezdôvodnených presvedčení, definovaní základných pojmov, sledovaní 

správnosti argumentácie, používaním základných logických operácií ako je analýza, syntéza, 

indukcia, dedukcia, atď. (preto sókratovská/pôrodnícka metóda môže byť považovaná za 

súčasť kritického myslenia, alebo môže byť dávaná do jeho tesnej blízkosti). Navyše, okrem 

toho, že je to inštrumentárium na vedecké poznanie, resp. ma dosiahnutie vedenia 

(§pistÆmh), jedná sa aj o inštrumentárium na prevádzanie starostlivosti o dušu (t∞w cux∞w 

§pimele›syai; por. Pl. Apol. 22e—23b, 29d—e). Pravda, túto metódu nie je prípustné 

zneužívať na sofistické (sofistikÒw) dokazovanie a neetickú pacifikáciu protivníka v zmysle 

eristiky (t°xnh §ristikÆ);3 tá skutočne pravá metóda ktorou máme pracovať a o ktorú sa 

                                                 
3 Platón sa takto vysmieva z ľudí, ktorí zneužívajú t°xnh maieutikÆ a t°xnh dialektikÆ: „keď mladý ľudia, 

akonáhle prvýkrát okúsia dialektické umenie, zneužívajú ho ako hračky, užívajú ho neustále k sporom. Oni 
napodobňujú počínanie svojich dialektických kritikov, samy kritizujú iných a majú radosť, keď môžu podobne 
ako šteňatá chňapať a trhať ľudí, ktorí sú im práve nablízku so svojimi argumentami.“ (Pl. Resp. VII,539b) 
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máme usilovať je dialektické umenie (t°xnh dialektikÆ), ktorého cieľom je pomôcť na svet 

pravde (élÆyeia), cez vyvracanie (§l°gxein) a starostlivé rozoberanie rozhovorom 

(dial°gesyai). 

Metóda je najlepšie uplatnitelná pri vyučovaní humanitných predmetov vo vyšších 

ročníkov, filosofiu nevynímajúc, lebo sokratovský prístup k realite je veľmi vhodný pre 

zrejúcich a hľadajúcich ľudí v disciplínach v ktorých je mnoho neistého, rovnako je vhodný aj 

pre tých, ktorý sa učením a predmetom chcú kultivovať. Sókratovský postup ako keby nemal 

len jedno centrum, ale disponuje hneď dvoma. Tým prvým je veda, resp. konkrétna disciplína, 

ktorá sa rozoberá, skúma a učí; tým druhým je indivíduum, človek hľadajúci, znepokojený, 

pretvárajúci sa, opúšťajúci predošlé domnienky, zabíjajúci predošlý život, dávajúci sa 

napospas neistote, omylu, idúci cestou v ktorej cieli môže byť aj niečo tisíckrát hodnotnejšie 

než to čo opustil, no rovnako tam nemusí byť nič, takže môže stratiť aj desaťnásobné viacej, 

než mal na začiatku. Podľa súčasných edukačných modelov je koncepcia orientovaná 

personalisticko-humanistickou trajektóriou, lebo predpokladá autonómiu, silu a schopnosti 

jedinca pri dosahovaní pravdy, rovnako má za úlohu evalvovať morálny a hodnotový systém 

študenta. 

Študenta je potrebné viesť povzbudzujúcim (protreptikÒw) a hĺbajúcim spôsobom, 

niekedy aj pomocou sokratovskej irónie k dosiahnutiu poznania. Jedna z najlepších 

charakteristík pôrodníckeho umenia sa nachádza v dialógu Theaitétos, tam je Sókratovi do úst 

vložené, že on svojou metódou pomáha, no nie ženám ale mužom a úlohou je posúdiť, či 

adept rodí plod dobrý a pravdivý, alebo reverzne len prelud a nepravdu. Sókratés má v tejto 

metóde len pomocnú funkciu, lebo sám hovorí: „boh ma núti pomáhať k pôrodu, ale rodiť mi 

zabránil. […] odo mňa sa nikdy ničomu nenaučili, ale objavili zo seba samých množstvo 

krásnych vecí, ktoré oni priniesli do sveta.“ (maieÊsya¤ me ı yeÚw énagkãzei, gennçn d¢ 

épek≈lusen. […] éll' aÈto‹ par' aÍt«n pollå ka‹ kalå eÍrÒntew te ka‹ tekÒntew; 

Pl. Theaet. 150c7—d8) Nie vždy je to príjemná činnosť, lebo ľudia, ktorí sú v jeho 

prítomnosti sú značne nespokojní, majú bolesti, lebo jeho činnosť nemusí byť príjemná, práve 

naopak, otázky a poukázanie na dôsledky sa človeka neraz dotkne, znemožní, ba i rozpúta 

silnú averziu (por. celú pasáž Theaet. 148d—151d). Istým záverom/produktom tohto postupu 

by mohlo dosiahnutie poznania, oboznámenie sa so spôsobom argumentácie, odmietnutie 

predošlého, nezrelého a chybného poznania a prehĺbenia vedomostnej základne poukázaním 

                                                                                                                                                         
Sókratovy sa stala osudnou práve zámena jeho techniky so sofistickou (por. Pl. Apol. napr. 18b—c, 19d—20a, 
21c—24b, 25b). K sofistom pozri tiež: Pl. Soph. 233b—d, 261a—c, 267d—268d. 
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na nové aspekty, dajú sa použiť aj slová Platóna, aj keď neuvádza sa tam explictitme 

sókratovská metóda; konkrétne Platón uvádza, že pri správnej ceste za vedením 

„prostredníctvom velkého úsilia a dlaho času [...] s používaním otázok a odpovedí v dobrej 

vôli a bez hnevu, tu konečne vyšľahne oheň poznania a rozumu ohľadom každého predmetu, 

pri najvyššom úsilí, akého je ľudská sila schopná.“ (metå trib∞w pãshw ka‹ xrÒnou 

polloË [...] §n eÈmen°sin §l°gxoiw §legxÒmena ka‹ êneu fyÒnvn §rvtÆsesin ka‹ 

épokr¤sesin xrvm°nvn, §j°lamce frÒnhsiw per‹ ßkaston ka‹ noËw, sunte¤nvn ˜ti 

mãlist' efiw dÊnamin ényrvp¤nhn; Pl. Ep. VII, 344b2—c1) 

Sókratés touto technikou aj podroboval ľudí v diskusii skúške, chcejúc’ zistiť istotu 

ich presvedčení. Ukázalo sa ale, že mnoho z presvedčení aténčanov bolo prázdnych, 

nezdôvodnených, omylných, neraz škodlivých. Istým problémom tejto metódy je jej 

príbuzenstvo s koncepciou rozpomínania, énãmnhsiw,4no predpokladám, že aj keď 

neakceptujeme anemnestickú teóriu, aj tak je maieutika použitelná, hoc’ sa v tom prípade už 

ad verbum nejedná o historicko-filosoficku metódu Sókrata/Platóna, ale našu didaktickú 

reinterpretáciu, na ktorú máme právo. 

Svkratiko‹ lÒgoi, Sokratovské rozpravy, neexistujú, napriek schematickému 

chápaniu, v jednotnej podobe, ale sa delia na dva základné druhy (DL III,49): návodný 

(ÍfhghtikÒw) a skúmajúci (zhthtikÒw). Prvý druh dialógov, druh návodný sa delí na 

theoretický (yevrhmatikÒn) a praktický (praktikÒn), pričom theoretický sa delí na fysický 

(fusikÒn) a logický (logikÒn), a praktický na éthický (±yikÒn) a politický (politikÒn). 

Druhý druh dialógov, druh skúmajúci sa delí na cvičný (gumnastikÒw) a závodný 

(égvnistikÒw), pričom cvičný sa delí na vývodný (maieutikÒw) a pokusný (peirastikÒw), 

a závodný na dokazovací (§ndeiktikÒw) a vyvracajúci (énatreptikÒw). Parametre tohto 

starovekého delenia je potrebné mať na pamäti, lebo, lebo niekedy dialóg je zameraný na 

vyvodzovanie tvrdení, tj. je to per definitionem maieutický dialóg (maieutikÒw), napr. 

                                                 
4 Ontologicko-gnozeologickú koncepciu énãmnhsiw, anamnésis možno (re)interpretovať vo veľmi širokom 

diapazóne – od reinkarnácie, vedomosti z predchádzajúceho života (radikálny výklad), až po len vrodené 
mentálne a osobnostné dispozície (maximálne umiernený výklad). Teda nesmrteľná ľudská duša už má v sebe 
naisto pravé poznanie, pochádzajúce z predchádzajúceho bytia (vtelenia, postavenia, či vrodených schopností), 
ale zatiaľ si ho neuvedomuje, preto treba doteraz iba latentne prítomné poznanie u človeka vyvolať vhodne 
zvolenou technikou, tj. otázkami. Táto teórie môže impilikovať determinizmus, elitarizmus a fatalizmus. 
Platón ju vykladá v dialógoch: Menón (81e—86d), Faidón (72e—73c), Faidros (246a—252b), Ústava (614b—
620d). A preto ak my dnes neakceptujemeénãmnhsiw, spochybňuje sa celý systematicky prepojený komplex 
maieutiky, lebo maieutika slúži len na spomenutie si na to, čo sme už (skôr/inde) vedeli, a neslúži na učenie sa 
úplne novým poznatkom. A v takomto prípade už  nerozprávame o autentickej Sókratovej technike, len 
o našom kastráte. Okrem toho sa viacej podobáme na sofistov, než na Sókrata. 
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Alkibiadés I. a II. alebo Theagés. No iné dialógy sú zamerané na vyvracanie niečoho, sú to 

vyvracajúce dialógy (énatreptikÒw), napr. Hippias Väčší a Menší alebo Gorgias. Práve túto 

diferenciálnosť treba mať na zreteli a na prospech cieľa s ňou pracovať, tj. niekedy sa môže 

zdať vhodné viesť dialóg/edukáciu tak, aby sme niečo dokázali, čo je smerovanie 

k pozitívnemu aspektu; inokedy sa môže zdať vhodné viesť dialóg/edukáciu tak, aby sme 

niečo popreli, čo je smerovanie k negatívnemu aspektu; a príležitostne sa môže zdať vhodné 

viesť dialóg/edukáciu tak, aby sme na niečo nové poukázali, čo je rozšírenie 

a prediferencovanie doterajšej úrovne vedenia. 

Postup pri maieutickej metóde (schématicky): 

Aj zo zreteľom na fakt, že sokratovské dialogy sa nevyskytujú v singulárnej podobe, 

uvádzam veľmi všeobecnú schénu, ktorá je modifikovatelná prípad od prípadu a podľa druhu 

dialógu. Dať edukandovi starostlivo zvolenú otázku, ai z ohľadom na cieľ (vyvrátenie vs. 

potvrdenie vs. rozšírenie). Nezabúdajme, že podľa Gadamera je otázka ťažšia než odpoveď. 

Okrem toho otázka často determinuje odpoveď. –> Dôsledne sledovať odpoveď, všimnúť si či 

pochopil otázku, s ktorými kategóriami v odpovedi študent pracuje a ktoré ešte nepozná, tiež 

sledovať či používa správne logické operácie. –> Ak odpoveď nie je správna, tak reagovať na 

ňu premyslenými, korigujúcimi otázkami, ktorými pôvodnú otázku vyjasňujeme, alebo ju 

preformulujeme do vhodnejšej podoby. –> Znovu plynule a systematicky sledovať odpoveď a 

sústreďovať sa na vyššie menované. –> Zase usmerňovať otázkami v ktorých naznačíme 

chyby, nedostatky, jednostrannosti, aj naďalej dôraz na implicitnú diagnostiku 

študenta/odpovede. –> Evidovať odpoveď, ak nie je ideálna, snažiť sa detektovať premisy 

ktoré viedli k omylnosti. –> V ďalšej otázke takým spôsobom poukážeme na prehliadnutia či 

protirečenia v prvých odpovediach, že študent má dojem, že sám odhalil pravdu; –> Atď., 

atď. A takto je partner vedený k procesuálnemu a kvázi-samostatnému dosiahnutiu 

poznatkového levelu, ktorý je aj omnoho trvalejší, aj osobnostne zhodnocujúcejší. 

Pri reálnej edukácii však treba mať na zreteli, že sokratovské rozmluvy (Svkratiko‹ 

lÒgoi; Ar. Poet. I,1,1147b11) aj ako literárny žáner, sú istou idealizáciou pre 

neproblematické plynutie a bezkonfliktnosť. V nich, ako v literárnej fikcii sú otázky 

formulované tak, že pýtaného vedú k odpovedí, resp. mu našepkávajú odpoveď a neumožňujú 

priveľku autonomnost pýtaného. No v reálnej pedagogickej činnosti sa naisto budú 

vyskytovať problémy so sebavedomejšími diskutérmi, ktorí sa odmietnu dať vtesnať do 

učiteľom pripravených schém otázok a odpovedí a anarchizujúco budú znemožňovať 

pokračovanie v dialógu, ktorý je vytýčenu edukátorom –, to je problém, s kterým musí byť 
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kalkulované a učitel musí mať pripravené algoritmy na kanalizovanie nevhodného správania 

študentov. Tiež treba vedieť, že študenta neslobodno indoktrinovať, manipulovať a inak 

zneužívať našu prevahu, lebo v opačnom prípade odmietne akceptovať závery spoločného 

skúmania a bude nás považovať eristických sofistov. 

Sókratovská metóda môže byť prítomná pod viacerými názvami, navyše sú aj jej 

podobné metódy, či vzdialene pribuzdné metódy. Porovnaj tieto algoritmy a označenia: 

„diskurs“ (z lat. discurrere, bežať; reflektujúca komumikácia protikladná k intuitivnému 

mysleniu), „laterálny dialóg“ (dialóg v ktorom uvádzajú aj agrumenti pro aj contra, slúži na 

exaktnejšie vyjasnenie postojov), „dialogický autodidaktizmus“ (dialóg vedený sám so 

sebou), „dišputácia“ (disputatio, z lat. disputare, riešiť; cvičenie v argumentácii na 

stredovekých univerzitách; prebiehalo podľa schémy: /1/ predloženie tézy /propositio/ , /2/ 

argumenty pre jej spochybnenie /obiectio/, /3/ argumenty pre jej obhájenie /defensio/) and last 

but not least, „kritické myslenie“ (rozoberané vyššie). 

Výhodou t°xnh maieutikÆje, že žiakovi nie sú predkladané už hotové, spracované 

informácie, tj. nemá dojem, že riešenie problému mu z pozície nadriadeného diktujeme, ale je 

pred ním rozprestretý proces spoločného skúmania na ktorom študent ako spolu-autor 

a spolu-tvorca priamo a systematicky participuje. Touto metódou objavuje pravdu a prichádza 

na úskalia, omyly a nedostatky svojej argumentácie a umožňuje mu naučiť sa samostatne 

(presnejšie povedané: relatívne samostatne) filosoficky myslieť a argumentovať. Výhodou je 

aj nepomerne ľahké zapamätanie si preberanej látky, lebo pri klasickom učení by si mal 

zapamätať približne 20 %, pri maieutickej metóde by to mohlo byť približne 80–90 %!5 Tiež 

žiakovi evalvujeme sebavedomie, lebo má dojem, že problém vyriešil „sám“ (v uvozovkách), 

resp. kvázi-sám. Edukátor pri sokratovskom rozhovore môže vopred poznať odpoveď 

(častejší prípad), alebo môže diskusiou len spochybňovať istotu presvedčení, či poukazovať aj 

na iné možné riešenia. Predpokladám, že aj táto procedúra je schopná revitalizovať dnes tak 

prepotrebný atický ideál výchovy – paide¤aPri vyučovaní touto metódou by ťažisko učenia 

nebolo na čítaní diel a interpretácii, ale na systematickej partnerskej diskusii. Nevýhodou je 

enormná časová a psychická náročnosť i nutnosť pracovať individuálne (nanajvýš v malých 

skupinách). Jej variantou by mohol byť sókratovský autodialóg, teda to, že subjekt by sám so 

sebou spochybňoval skúmanú problematiku a tak by sa cvičil v kritickom myslení. 

                                                 
5 Predpokladá sa, že si zapamätáme: 10 % z toho čo čítame; 20 % z toho čo počujeme; 30 % z toho čo vidíme pri 

praktickej ukážke; 50 % z toho čo je dobré odprednášané v spojitosti s praktickou ukážkou; 70 % z toho čo si 
vlastným spôsobom preformulujem z dobre predneseného a na praktickej ukážke demonštrovaného učiva; 90 
% z toho k čomu sme dospeli na základe vlastných skúsenosti a čo sme premenili na vlastné konanie a činy. 
(Kassay 1986, s. 110 [Predpokladám, že údaj je prevzatý, no Kassay neuvádza prameň.]) 
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 Literatúra pre realizovanie výučby a ďalšie štúdium: 

Reprezentatívny Platónov dialóg ktorý bude slúžiť ako vzor, napr.: Ústava, Faidón, 

Alkibiadés I, Kleitofón, atď. In: Plato: Complete Works. Prel. 34 prekladatelia. Edited by 

J.M. Cooper, Associate Editor D.S. Hutchinson. Indianapolis/Cambridge: Hackett 

Publishing Company, 1997. 

Sókratovský dialóg od Xenofónta slúžiaci jako vzor, napr.: Xenofón: Vzpomínky na Sókrata 

a jiné spisy. Vzpomínky na Sókrata. Hostina. Sókratova obhajoba. O hospodáření. Hierón 

neboli kniha o tyranidě. Agésiláos. Prel. Václav Bahník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1972.  

Akákoľvek postplatónska práca, ktorá požíva sókratovský dialog, vrelo odporúčam: Kreeft, 

P.: Ach, ten Sokrates... Netradičně o umělých potratech. Prel. Václav Frei. 1. vyd. Praha: 

Hnutí Pro život ČR, 2008. 

Ľubovoľná práca, ktorá primeranou mierou a kvalitou vysvetľuje sókratovský dialóg, 

najlepšie aj s príkladmi a limitmi. 

 

5. Existencialistická filosofia (ako propedeutika a protreptika). 

 

 Štúdium filosofie začína tradične: edukandi musia zvládnuť definície základných 

filosofických disciplín (napr. ontológia) a súčasne preberajú štandardne postavy z dejín 

filosofie a ich učenie, tj. Thalés, Anaximandros, Anaximenés, Hérakleitos a základné 

výstavbové prvky ich učenia, ako počiatok (érxØ), voda (Ïdvr), neurčito (épe¤rvn), oheň 

(pËr), atď. Je mimo akýchkoľvek pochybnosti, že toto sú veľmi odťažité témy a študentov 

zväčša nezaujmú alebo ich dokonca odpudia. Veľké množstvo filosofických problémov má 

ale veľmi abstraktný a od reálneho života značne odťažitý charakter (týka sa to tzv. 

metaphysica generalis, resp. pr≈th filosof¤a), preto sa študenti pre uvedenú myšlienkovú 

náročnosť odmietajú učiť filosofiu. Uvediem druhý príklad; Aristotelés pozná pojem vec 

(prçgma), ale pre skúmanie je to nedostatočné, preto ju ďalej diferencuje na látku (Ïlh), 

tvar (morfÆ), formu (e‰dow), no ani to nie je dostačujúce a ďalej delí uvedené 

pojmy/predmety na možnosť (dÊnamiw), skutočnosť (§n°rgeia), podstatu (oÈs¤a), podklad 

(Ípoke¤menon), pohyb (k¤nhsiw) a v konečnom dôsledku prvý nehybný hýbateľ (tÚ pr«ton 

kinoËn ék¤nhton). 

Samozrejme, že toto sú veľmi náročné metafysické prvky a postupy, ktoré začínajúci 

študent nie je schopný zvládnuť, preto ako propedeutiku (propetÆw, pripravený, naklonený) 

a protreptiku (protreptikÒw, povzbudzujúci) do filosofie by som navrhoval 
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existencialistickú filosofiu, alebo práce kde sú aspoň výrazne prítomné existencialistické 

otázky. Okrem toho by sa preberali niektoré otázky z morálnej filosofie. Výhodou 

existencialistickej filosofie je, že pracuje s problémami, ktoré sa dotýkajú každého človeka, 

a zvlášť pubertálno-adolescentnej mládeže. Úlohou učiteľa by bolo /rozvíjať osobnostné 

kvality zverencov a tým ich pripravovať na riešenie eticko-praktických životných problémov; 

a // pripraviť ich na štúdium ‚veľkej‘ metafysiky. Snaživý študent by nakoniec mohol 

povedať s Hérakleitom: „Hľadal som seba samého“ (§dizhsãmhn §mevutÒn; fr. DK 22 B 

101, ap. Plut. Adv. Col. 20,1118c), čo je existencionalizácia a antropologizácia filosofie. 

Študent by mohol aj pochopiť, že filosofia nemusí mať primárne svoj zámer mimo seba, napr. 

nemusí mať za cieľ zefektívniť literárne interpretačné činnosti alebo dokonca reorganizovať 

svet, ale môže mať za úlohu pomôcť pochopiť ľudské pobývanie v svete, jasnejšie artikulovať 

bazálne hodnoty a venovať sa kultivácií človeka, čo tvrdil aj Diogénes zo Sinope (resp. zo 

suda; 404–323 p.n.l), lebo ten na otázku o osohu z filosofie povedal: „I keby som nemal 

nijaký iný [scil. úžitok z filosofie], stačí, že som pripravený na každú zmenu osudu.“ (efi ka‹ 

mhd¢n êllo, tÚ goË prÚw pçsan tÊxhn paraskeuãsyai; DL VI,63) 

Pri takto poňatej koncepcii by som sa zameral na podklade pramennej a interpretačnej 

literatúry na otázky tvoriace štandardné inštrumentárium existencializmu a morálky: šťastie, 

úspech, stroskotanie, medzná/hraničná situácia, zmysel života, smrť, etický rozmer konania, 

záväzok voči iným, hodnoty, sebautváranie, hľadanie seba samého, pravda, istota, fakt versus 

hodnota, eschatologické určenia, interupcia, eutanázia. Študent by mal prísť na to, že 

filosofia, nech sa rozumie existencialistická filosofia, sa ho dotýka a aj sám už mal také 

pocity, ktoré ona artikuluje –, teda, že sám prežíval a cítil, no ešte neverbalizoval to, čo iní 

autori už komunikovali v svojich dielach. Preberal by sa teistický model (Gabriel Marcel), 

neteistický model (Karl Jaspers, Martin Heidegger6) a ateistický model (Jean-Paul Sartre, 

Albert Camus). Výučba by bola založená na komunikácii, čo znamená, že od žiakov by sa 

v prvom rade nevyžadovalo zopakovanie preberanej látky, ale vyjadrenie vlastného názoru, 

skúseností, alebo iných informácií. Študenta by sme rozvíjali nielen po vedomostnej, ale aj 

osobnostnej stránke (smer k personalistickému modelu). Toto by bol len úvod (Úvod), ktorým 

by edukand bol motivovaný k štúdiu aj iných problémoch, ktoré už nesúvisia s bežným 

životom (everyday philosophy, folk psychology), ale sú na abstraktnejšej úrovni. Tento úvod 

                                                 
6 Samozrejme, že som si vedomý, že Heideggerovo Bytie a čas nie je existencialistická práca, ale fundamentálna 

ontológia, no napriek tomu by som s ňou v danom rozmere pracoval, lebo sekundárne sa z nej dajú vyvodiť 
existencialistické tézy, napr. autenticita, Ono sa, bytie k smrti, strach, úzkosť, svedomie, časovosť, dejinnosť. 
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by mohol trvať približne desatinu až štvrtinu z celkovej časovej dotácie, potom by sa 

preberala bežná látka z konvenčných učebníc a štandardným spôsobom. 

 

 Literatúra pre realizovanie výučby a ďalšie štúdium: 

Cicero, M.T.: Tuskulské hovory : Tuskulské hovory, Cato starší o stáří, Laelius o přátelství. 

Prel. Václav Bahník. 1. sub. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1976. Najmä Tuskulské 

hovory, V. kniha. 

Heidegger, M.: Bytí a čas. Prel. Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček jr., Jiří Němec. 

2. oprav. vyd. Praha: OIKOUMENH, 2002. Najmä §§ 27, 30, 35—38, 55—59. 

Jaspers, K.: Malá škola filozofického myslenia. Prel. Patrícia Elexová. 1. vyd. Bratislava: 

Kalligram, 2002. Najmä kapitoly IV, X, XII, XIII. 

Sartre, J.-P.: Existencializmus je humanizmus. Prel. Ján Švantner. 1. vyd. Bratislava: 

Slovenský spisovateľ, 1997. 

 

Záver 

Štúdia pojednávala o výučbe Filozofie v poslednom ročníku strednej školy alebo 

v prvom ročníku vysokej školy ako tzv. všeobecného základu alebo riadného predmetu. Práca 

je zameraná na viacero prelínajúcich sa oblasti – na pomenovanie ťažkosti pri učení filosofie, 

na odstránenie problémových miest a na predstavenie novších modelov výučby filosofie. Pri 

každom modely sa uvádzajú jeho pozitívne stránky, rovnako limity, priebeh výučby 

a literatúra na realizovanie edukácie či ďalšie studium a celkovo štúdia je zameraná na 

zatraktívnenie a zefektívnenie výučby filosofie. 

Ako alternatívu súčasnému modelu práca ponúka päť modelov. Prvý model je Výučba 

podľa metódy Carla R. Rogersa. Ten je zameraný na zvýšenie žiackej autonómnosti, 

participácii na curricule, sebariadení a definovaní cieľov. Edukand v tejto koncepcii je 

organizátor učenia, lebo na základe vlastného poznania a disciplíny reguluje a usmerňuje 

svoju činnosť, učiteľ len zabezpečí študijný materiál a ponecháva na žiakov definovanie 

úlohy, postupu, časového plánu, rozdelenia činnosti a spôsob kontroly výsledku. Benefitom je 

študentská autonómnosť, sloboda, možnosť sledovania vlastných cieľov, radosť z učenia 

a prosociálne zručnosti. Druhým modelom je Kritické myslenie (ako nástroj uchopovania 

textu). Nie je primárne založené na osvojovaní si poznatkov, ale na osvojovaní si postupu, 

metódy ako získavať žiadané poznatky. Je zamerané na delenie problému na elementárne 

časti, definovanie východísk, hľadanie konceptuálneho rámca, určovanie vzťahov, 

posudzovanie determinácii, analyzovaní, aplikovaní, syntetizovaní a kvalifikovanom 
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posúdení. V tejto časti sú okrem všeobecného úvodu rozobraté tri postupy: B. S. Blooma, J. P. 

Guilforda a referencia Y. Bertranda. Tretím modelom je Materiálno-didaktické vybavenie 

výučby. Zameriavam sa na konštrukciu akceptovateľnej učebnice na štúdium filosofie. 

Vyjadrujem sa aj negatívne (čo je chybou bežných kníh) a pozitívne (čo by kniha mala 

obsahovať). Učebnica má byť stavaná cez dejinný model. Každá kapitola by mala mať 

motivačný úvod, poukázanie na kontext, citácie, tézy, delenú látku na základnú a rozširujúcu 

časť, obrazovú zložku, primeranú šírku textu, primeranú dĺžku viet a odsekov, nemali by tam 

chýbať otázky na diskusiu a opakovanie a kniha by mala mať aj ukážky z textov. Sókratovska 

metóda je štvrtý modelom a viaže sa k obrazu Sókrata u Xenofónta a Platóna. Samotný 

sókratovský dialog zachovaný u Platóna sa delí na viacero druhov a poddruhov, ako 

teoreticky, prakticky, logicky, cvičebný, závodný, pokusný, dokázujúci  a vyvracajúci. 

Znamená to, že nejestvuje v jedinom algoritme, ale vo viacerých a preto umožňuje rozdielne 

výsledky, napr. niečo dokázať (pozitívny aspekt) alebo niečo vyvrátiť (negatívny aspekt). 

Výhodou tejto metódy je, že edukand participuje nie len na vedomostiach, ale aj na postupe, 

ktoré k ním vedú, ďalej v tom, že získané vedomosti sú trvanlivejšie. Nevýhodou sú veľké 

nároky na osobnosť učiteľa a časovú dotáciu. Poslednou metódou je Existencialistická 

filosofia (ako propedeutika a protreptika). Filosofia býva nanešťastie vykladaná abstraktným 

spôsobom zameraným na otázky arché, bytia, možnosti, atď. pričom pre abstraktnosť témy 

strácajú o štúdium záujem. Ako vhodné riešenie navrhujem začať štúdium filosofie čítaním 

existencialistických prác, lebo výhodou je, že ich práce riešia veľmi podobné otázky ako 

zaujímajú študentov, tzn. šťastie, smrť, zodpovědnost či Boh a cez tieto problémy získajú 

väčší záujem o konvenčné otázky filosofie. 
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