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Výuka didaktiky na ÚFARu byla, je a měla by být do značné míry pluralitní z hlediska cílů a koncepce 

výuky filosofie. Ve výuce nevolíme cíle a koncepci za studenty, vedeme je „pouze” k tomu, aby si své 

cíle uvědomili, představujeme jim naše cíle a seznamujeme je s dalšími alternativami. Na základě 

relevantní literatury posléze uvažujeme, jak nejen našich, ale také jejich cílů dosáhnout a jak ověřit 

jejich dosažení, představujeme rozmanité metody nebo diskutujeme o návrzích modelových hodin. 

Určitou koncepci nicméně máme a studenty programu Učitelství filosofie pro střední školy s ní 

seznamujeme.  

Jádrem naší koncepce je přesvědčení, že výuka filosofie může být smysluplná pro každého. A to 

v případě splnění následujících podmínek: že pracuje s metodami, které rozvíjejí myšlení studentů, 

zejména jejich schopnost rozumět sobě samému i druhým lidem, argumentovat a komunikovat; a že 

se soustředí na věcně důležité filosofické otázky. 

 

Konkrétněji stojí naše koncepce na čtyřech pilířích: 

1. Důraz na rozvoj schopností interpretace, argumentace, komunikace a reflexe – Žáci by se podle 

nás měli v hodinách filosofie především učit jasně, reflektovaně a systematicky myslet, tedy např. klást 

si filosofické otázky, navrhovat na ně vlastní odpovědi a porovnávat je s odpověďmi jiných autorů, 

interpretovat texty, analyzovat a formulovat argumenty nebo korektně, přesvědčivě a srozumitelně 

komunikovat slovem i písmem. Schopnosti interpretace, argumentace, komunikace a reflexe jsou 

podle našeho názoru nejen nedílnou součástí filosofie, ale také umožňují lépe a hlouběji rozumět sami 

sobě i tomu, co se děje okolo nás, chápat argumenty druhých a účinně i s respektem obhajovat vlastní 

postoje. Pokládáme proto za smysluplné je rozvíjet u každého žáka. 

2. Problémová orientace – Filosofie je smysluplná pro každého také kvůli významu některých 

filosofických otázek a prospěšnosti jejich výslovné tematizace. Některé filosofické otázky jsou, zaprvé, 

opravdu důležité a týkají se nás všech. Všichni např. zemřeme a není jedno, jaké pojetí dobré smrti 

sami zvolíme nebo jaké bude převládat v naší zemi. Zadruhé na filosofické otázky všichni nutně 

odpovídáme, přinejmenším svými činy. Každým rozhodnutím např. vyjadřujeme určité pojetí toho, co 

se nám jeví dobré či hodnotné. Zatřetí nám vhodně pojatá výuka filosofie může pomoci, aby naše 

odpovědi byly reflektovanější, vědomější a v tomto smyslu svobodnější. Předpokladem je, abychom se 

naučili své odpovědi výslovně formulovat (a mohli se díky tomu nad nimi z odstupu zamýšlet) a 

abychom zvážili alternativní odpovědi a jejich zdůvodnění. Když si reflektovaně uvědomujeme své 

postoje, známe nejsilnější důvody, jimiž je lze podložit, a jsme si vědomi alternativních pohledů i jejich 

zdůvodnění, je výsledná volba skutečně svobodná.  

Systematicky se na rozvoj takto orientovaného myšlení zaměřuje problémově orientovaná 

výuka filosofie. Ta zahrnuje formulování filosofických otázek a snahu o jejich společné zodpovídání, 

přičemž historické i současné filosofické pozice bere v úvahu právě tehdy, když představují 

nejpřesvědčivější a nejsrozumitelnější představení základních přístupů k řešení souvisejících problémů.  

 

 



Rozdíl mezi výukou soustředěnou na znalost dějin filosofie a problémově pojatou výukou na 

příkladech ukazují tyto ilustrace: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitel se s žáky soustředí na filosofii Davida Huma. 
Jeho cílem je, aby žáci tuto filosofii znali a chápali. 
Zkoumaná otázka může znít např. „Co si D. Hume 
myslel o kauzalitě?“ 

Učitel se s žáky soustředí na problém kauzality. 

Jeho cílem je, aby žáci k problému zaujali 

reflektovaný a zdůvodněný postoj. Zkoumaná 

otázka může znít např. „Jak usuzujeme na kauzální 

vztahy mezi jevy a proč je důležité to vědět?“ 

Filosofie Davida Huma může být v této souvislosti 

rovněž tematizována, ovšem jako pouhý 

prostředek, jehož promýšlení nám spolu 

s promýšlením koncepcí dalších autorů může 

pomoci zformulovat vlastní odpověď na 

tematizovanou otázku. 

 

3. Vztah ke světu žáků – Aby výuka filosofie dávala žákům smysl, považujeme za důležité tematizovat 

v rámci výuky i problémy, které pokládají za významné, ke kterým tedy mají nejspíše sklon zaujímat 

vlastní stanoviska.  

4. Ale i vykračování za hranice světa žáků – Jsme nicméně zároveň přesvědčeni, že filosofie může 

dosavadní myšlenkový svět studentů obohatit o nové problémy, proto je důležité vnášet do výuky i 

otázky, které si studenti sami od sebe spíše nekladou (např. proto, že nejsou tematizovány v masových 

médiích, neboť se nejeví jako novinky apod.), které jsou ale přesto důležité pro jejich osobní rozvoj či 

orientaci ve světě. 

Naše koncepce vychází především ze zahraniční literatury. Přehled inspirativních textů z německé 

didaktické tradice lze nalézt v antologii studií z německé didaktiky filosofie, editované P. Šebešovou. 

Inspiraci nacházíme rovněž v anglicky psaných článcích z odborného časopisu Teaching Philosophy 

(např. výše uvedená charakteristika rozvoje filosofického myšlení vychází i z textu Johna Rudisilla The 

Transition from Studying Philosophy to Doing Philosophy). 
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