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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Jaké otázky, příp. témata spojené s problematikou sebevýchovy vidí autorka jako
klíčové pro naši dobu?
2. Jaká je (může být) role školního vzdělávání, pokud jde o sebevýchovu, tj. které
aspekty osobnosti s potenciálem sebevýchovných možností může ovlivnit?
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomová práce Terezy Hradilové je zdařilým pojednáním o problematice sebevýchovy
v kontextu pedagogicky relevantních otázek naší doby. Jejím největším kladem je různost
perspektiv, z nichž na téma sebevýchovy nahlíží. V teoretické části představuje reflexi
reprezentativních filosofických teorií člověka, jeho morálního ustrojení ve vztahu k otázce
životního smyslu, a to v několika polohách, které evropská myšlenková tradice nabízí:
v podobě platónského racionalismu a péče o duši, v podobě augustinovského chápání víry
a v podobě montaignovského motivu „savoir vivre“. Filosoficky orientovaná část textu je
završena pohledem k myšlení I. Kanta, konkrétně k jeho pojetí morální autonomie a
svobody.
Další část teoretického oddílu tvoří analýza psychologických a sociologických aspektů
problému sebevýchovy na pozadí úvah o charakteristických rysech moderní doby, zejm.
kapitalismu, rozpadu jednotného obrazu světa a o prohlubujícím se individualismu, který se
v posledních desetiletích podle mínění některých intelektuálů rozvinul do podoby tzv.
narcismu, provokujícího patologické formy existence a trvalé oslabování sociálního pouta,
včetně potlačení nezbytných podmínek procesu, jemuž říkáme sebevýchova (sebereflexe,
kritičnost, solidarita atd.).
V závěru teoretické části se autorka věnuje změnám ve výchovných stylech a ve složení a
způsobu života rodiny. Podrobněji se zabývá problematickými formami trávení volného
času a fenoménem prokrastinace.
V praktické části autorka doplnila svůj výklad pěticí případových studií (představujících mj.
jakousi sondu do různých segmentů společnosti) zkoumajíc otázku, „jak vnímají vybraní
mladí lidé svou sebevýchovu?“. Nešlo tedy o to, vynést nějaký jednoznačný soud či
metodické doporučení pro tu či onu oblast sebereflexe a sebeutváření jedince, nýbrž dostat
se alespoň trochu blíže „pod povrch“ problému tak, že se pokusíme zjistit, jak na tento
problém mladí nahlížejí a zda si ho vůbec jako problém či výzvu uvědomují. Autorka využila
metodu hloubkového rozhovoru a otevřeného kódování, po metodologické stránce je vše
provedeno příkladně, včetně přehledného popisu metodologie do všech detailů.
Tereza Hradilová pracovala samostatně a s příkladnou pílí, tématu se zhostila skvěle.
Udělala pěknou a práci a já ji doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení výborně.
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