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Fenomenologická metoda 
 
 
Podívejme se nyní krátce na povahu současné přírodní vědy a její základy, abychom 
mohli osvětlit význam fenomenologické metody ve výuce na waldorfských školách. 
Jak je všeobecně známo, méně však reflektováno, současná moderní věda je 
založena na karteziánském rozvrhu utvořeném zvláště v 17. století. Neméně 
důležitou roli než René Descartes zde hrál Galileo Galilei, jehož „zmatematizování 
přírody" podrobně popisuje Edmund Husserl ve své knize Krize evropských věd. 
Nešlo tedy pouze o aplikaci matematiky v přírodovědě, nýbrž o vznik zcela nové 
představy, že matematická je sama podstata světa. Tento přístup ke skutečnosti dal 
potom zcela nový ráz vědecké racionalitě a moderní vědu tak de facto zakládá. 
Dopady, jež tato představa měla, jsou zcela logické. Prožívaná skutečnost byla pod 
nálepkou sekundárních kvalit z vědy, která univerzalizovala svůj matematický 
axiomatický systém, vyškrtnuta. „Pravdivým" se stalo pouze kvantifikovatelno 
vykazatelné z objektivní reality mimo přirozený svět (natürliche Welt) člověka. Došlo 
zde tak k jistému ontologickému obratu, kdy tento reálný svět ztratil svůj zakládající 
status a byl ztotožněn se světem geometrickým. Toto paradigma však ve vědě v 
zásadě přetrvává. Pro ilustraci si zde uveďme příklad: 
 
Dnes se hemží ve velkých koloniích, bezpečně usazeny v gigantických nemotorných 
robotech, odděleny od okolního světa, s nímž komunikují složitými nepřímými 
cestami a který manipulují prostřednictvím dálkového ovládání. Jsou přítomny ve vás 
i ve mně, stvořily nás, tělo i mysl, a jejich zachování je konečným důvodem naší 
existence. Udělaly velký pokrok, tyto replikátory. Dnes se jim říká geny a my jsme 
jejich nástroje přežití. 1 
        
       Jak můžeme vidět z uvedeného tvrzení renomovaného oxfordského 
molekulárního biologa Richarda Dawkinse, geny jsou podle jeho názoru nejen stejně 
skutečné jako jiné části organismu, nýbrž dokonce mnohem skutečnější než sám 
organismus, jehož jsou součástí. Abstraktní matematické modely jsou tak dnes brány 
za skutečnější než svět naší každodenní zkušenosti a jsou viděny dokonce jako 
skutečné příčiny ležící za světem této každodenní zkušenosti, která je na tyto modely 
převoditelná. Z tohoto důvodu mluví někteří filosofové vědy o hypotetické objektivní 
realitě, jež má být vědeckým předmětem, jako o nepřístupném transcendentálním a 
čistě duchovně (intelektuálně) poznatelném „zásvětí" či „podsvětí": 
 
„Zásvětí" je toto místo proto, že se svět z něho odvozuje - v různých dobách různě. 
Za „podsvětí" je lze označit proto, že spočívá v nevnímatelném, nepředstavitelném 
nemyslitelném, netělesném, nezjevném, jež předchází všechno vzcházení, vznikání, 
jevení - „vycházení najevo«, „přicházení na svět. 2 
 
Tento abstraktní svět je dnes také velmi vzdálen od „životního světa" (Lebenswelt)  
 
 
 
1 Dawkins, R.: Sobecký gen. Mladá fronta, Praha 1998, s. 28. 
2 Neubauer, Z.: O čem je věda? Malvern, Praha 2009, s. 169. 



 
žáků. Waldorfská pedagogika proto v přírodovědných předmětech, zvláště na 
druhém stupni základní školy, užívá tzv. fenomenologickou metodu. 3 Smyslem 
užívání fenomenologické metody při pokusech je návrat k věcem samotným, tak jak 
jsou nám dány v naší zkušenosti - tedy vytváření určitého mostu mezi přirozeným 
světem a vědeckými koncepty. Jinými slovy lze tuto metodu označit jako reverzi 
(převrácení) zmíněného ontologického obratu, která má opět vrátit prioritu 
přirozenému světu naší každodenní zkušenosti. Podstatou této metody je tedy učit 
žáky koncentrovat se, přesně pozorovat a vnímat svou smyslovou zkušenost při 
průběhu pokusu, „vstoupit do fenoménu" tak, aby v nich tato zkušenost zanechala 
vnitřní stopu, kterou mohou později přesně popsat, analyzovat a vyvozovat z ní 
společné závěry a teorie. 
       Z hlediska popsané teorie poznání tedy ve fenomenologické metodě jde o 
pěstování schopnosti přesného průniku do myšlenkového fondu světa tak, že 
nalézáme správné zákonitosti a pojmy ve spojení s pozorovanou smyslovou 
zkušeností. Ideální zde nemá být vůči smyslovému vnější, ale má být jeho vnitřním 
prvkem, který smyslovému světu z hlediska našeho poznávání není možné nadřadit. 
Naše myšlenky o světě proto nemají být v rozporu se způsobem, jakým k nim 
dospíváme: Nejdříve přeci pociťuji (skutečnost prostřednictvím svého myšlení 
zkušenostně zažívám) a teprve potom se tento vjem pokouším konceptuálně uchopit 
(například jako elektrický jev v mém mozku). Nemohu proto „pravou skutečnost" 
považovat za něco mimolidského, mimo oblast našeho prožívání (například mrtvé 
matematické modely). Smyslový svět není iluzí, protože ideová podstata světa se 
neskrývá za smyslovým světem, nýbrž žije a působí ve smyslovém světě. 
       Podívejme se nyní detailněji na tři hlavní fáze fenomenologické metody. 
Předkládaný postup platí pro výuku chemie a fyziky na druhém stupni waldorfských 
základních škol. Vycházet zde budeme z metodické učebnice fenomenologické 
výuky pro učitele fyziky 6.-8. třídy a chemie 7. třídy 3 od respektovaného 
waldorfského učitele přírodních věd Manfreda von Mackensona. 
 
 
       1. Naladění (vytvoření vnitřního vztahu) 
 
       V první fázi je nejdříve poukázáno na fenomén, který mají děti pozorovat v celku 
přírody - tedy na celkovém jevu, který ještě není vypreparován pro účely pokusu. U 
vápence například: 
 
... nejdříve vylíčíme jedinečnost krasové krajiny, suché, kamenité roviny a rozeklané  
skalní stěny, to, jak se voda dostává dovnitř do jeskyní - a jako srovnání vnější 
stavbu kostry nižších živočichů, kde se odumřelé tlačí na povrch, zatímco živé 
zůstává uvnitř. Budeme se snažit získat tušení o tom, jak slabě kyselá voda nebo 
tělesné tekutiny vápno formují atd. Teprve potom v pokusech ukážeme, jak se 
uhličitan vápenatý působením kyselin nebo spalováním mění na vodou rozpustné 
druhy látek, formuje se a znovu odlučuje. Tím získá kousek vápence, který pro pokus 
použijeme, pro žáky úplně jiný význam: už jsou s ním citově spjatí. Stále se budeme 
snažit, ještě než předvedeme efektní pokusy, vystavět zprvu vnitřní vztah z něčeho  
 
 
 
 



již známého - z prožitků patřících k předmětům, které jsme vnesli do laboratoře. 4 
 
       Experimentům by tedy mělo předcházet odpovídající „naladění" na jejich 
předměty a obrazy s nimi spojené. Důležité ovšem je, že se učitel před prováděním 
pokusu (a v jeho průběhu) vyhne vytváření jakýchkoliv teoretických představ v 
myslích dětí, tak aby jejich pozorování a jeho závěry mohly být skutečně 
zkušenostní. 
 
 
Pokus a pozorování 
 
       Nyní nastupuje již samotný pokus a jeho pozorování. Jak již bylo řečeno, 
důležité je, že pozorování není zatíženo žádnou teorií ani konkrétním pojmovým 
aparátem a žák má pokus vnímat cele, otevřeně a pokud možno nepředpojatě. Daný 
fenomén má vnímat tak, jak se mu skutečně jeví, „spojit se s ním", „nechat ho 
mluvit". Smyslová zkušenost zde není pouhou iluzí, signálem či zavádějícím 
reflexem, nýbrž skutečností věci vyjevující se v prvotní holistické zkušenosti dítěte. 
Jde zde o přesné pozorování, objektivizující, aktivní činnost uvědomování si všech 
smyslových kvalit, jejímž prostřednictvím se žáci učí akceptovat svět takový, jaký je, 
a bytím v pozorované věci tak pominout sama sebe. Dítě se takto svým způsobem 
zároveň cvičí ve schopnosti nesobeckosti, což dává přírodní vědě ve vyučování také 
morální rozměr. 
       Jistě zde není možné se při pozorování zcela oprostit od vlastních pojmů a idejí, 
a ani to není žádoucí. Podstatné však je nezanášet zkušenost dětí apriorními soudy 
a kategoriemi, do nichž by se pak (i nevědomky) žák pokoušel vměstnat svou prvotní 
přirozenou zkušenost. „Na pokusy bychom tedy měli nahlížet a prožívat je bez 
předpojatosti a původně, ne na základě požadavku určitého pojmového ohraničení. 
Učitel tak může průběh pokusu popisovat, vysvětlení a pojmové propojení fenoménů 
však v ideálním případě hledá společně se žáky teprve další den, aby cvičil jejich 
paměť a díky časovému odstupu zvyšoval objektivitu vývodů z pozorování. 
 
 
Intelektuální reflexe 
 
       Teprve ve třetí fázi, která následuje v ideálním případě až další den, dochází k 
intelektuální reflexi pozorování. Žáci jsou nejprve vyzváni, aby si detailně vybavili 
průběh včerejšího pozorování a případně ho též zapsali či nakreslili do sešitu (pokud 
to již nebylo předmětem jejich domácí úlohy). Následně se společně s učitelem, který 
je provádí pozorováním prostřednictvím jejich paměti, pokoušejí z pokusu vyvozovat 
závěry a vysvětlení, vědomě proniknout zkušenost myšlením. Nejpodstatnější tedy 
je, aby žáci sami formulovali otázky a hledali odpovědi. Takto u nich dochází k 
přirozenému zvnitřnění hledaných, respektive objevovaných teorií, které pro ně již 
přestávají být mrtvým „zásvětím' nýbrž se stávají živoucí realitou. Takový postup  
 
 
3   Mackensen, M. von: Oheň - vápno - kovy. Waldorfská škola v Semilech, Semily   
    1999. V názvu (avšak i v obsahu) knihy došlo k chybnému překladu. Správný 
    název je Oheň - vápenec - kovy. (Za upozornění na tuto chybu děkuji Milanu  
    Horákovi.) 
4  Mackensen, M. von: Oheň - vápno - kovy, s. 8-9. 



ovšem vyžaduje i tvorbu nové řeči, živých pojmů, které budou prožívání žáků účinně 
sjednocovat s abstrakcí. Po vyvození zákonitosti z pozorování nakonec učitel žákům 
uvede její souvislosti se světem jejich každodenní zkušenosti a s globálním děním. 
 
       Fenomenologická metoda ve waldorfské pedagogice vychází z přesvědčení, že 
dětem nestačí výsledky vědeckého bádání předat, nýbrž že je třeba nechat je prožít 
cestu, kterou sama věda musela projít. „Ošidili bychom je o to podstatné, co věda 
představuje, totiž o schopnost samostatně poznávat skutečnost kolem sebe. 
Skutečnost je vždy mnohotvárnější a podnětnější než vzorce a schémata, do kterých 
se ji snažíme vměstnat. Tento způsob tak udržuje kontakt dětí se skutečností, učí je 
samostatně myslet a docházet ke zobecněním. 
       Pedagogicky tak v tomto fenomenologickém přístupu nejsou nejpodstatnější 
závěry, nýbrž právě usilování postoupit od fenoménů k širším souvislostem. 
Vyučování proto není operacionalistické, účelově racionální. Pokusy jsou 
zobrazeními kvalitativních souvislostí a ve vyučování nemají až na výjimky 
důkazovou funkci. Nejde zde prvořadě o získávání znalostí, nýbrž o rozvoj 
individuálního bádání, pátrání, všeobecný zájem o svět a sociální kreativitu. Žák má 
být vtahován do světa, cítit své materiální i citové sepětí s jeho skutečností. Svou roli 
v tomto procesu jistě hraje i prostý dětský úžas. To je důvodem, proč zde dochází ke 
spojování citové a pojmové činnosti. Aplikace fenomenologické metody na názorný 
experiment má žákovi vytvořit takové podmínky, aby se učil své osobní prožívání a 
cítění pronikat jasným myšlením a dávat ho do souvislostí se světem, stejně jako 
naplnit tyto myšlenkové souvislosti individuálním prožíváním hodnot a citem. Jinými 
slovy, tato metoda integruje emocionální, estetickou a sociální výchovu s kognitivním 
vzděláním. 
       Neméně důležitý pedagogický vliv této metody na dospívající dítě než pouze 
posilování jeho kongruence s vnějším světem je také vytváření postoje 
samostatnosti. Podle fyzika a vzdělavatele waldorfských pedagogů Tomáše Zuzáka 
je to právě tento autentický prožitek, osobní zkušenost, která se stává základem 
svobody člověka i v dospělosti. Fenomenologická metoda podle něho tedy vede dítě 
k tomu, aby v budoucnosti umělo vnímat svět kolem sebe, samo si vytvářelo svůj 
vlastní názor a nebylo odkázáno jenom na přebírání názorů zvenčí. 
  
       Nakonec je třeba zdůraznit, že v kurikulu waldorfského učebního plánu fyziky 
jsou zahrnuty oba přístupy ke skutečnosti - tedy nejen metoda fenomenologická 
(kvalitativní, zážitková), ale i kauzálně-analytická (kvantitativní, kognitivní). Obě jsou 
považovány za nezbytné. Fenomenologická metoda s občasnými kognitivními úseky 
(zvláště při probírání technických aplikací) převažuje na druhém stupni základních 
škol; jak se blížíme k 9. třídě, postupně odkládáme fenomenologickou metodu a 
začínáme více používat kauzálně-analytickou metodu a technické přístroje. Na 
střední škole waldorfské se užívají samozřejmě obě metody, kdy se pak ve 12. třídě 
ve fyzice oba přístupy vědomě spojí při probírání tématu světla. 
       K aplikaci čisté fenomenologické metody tak, jak jsme ji zde načrtli, 
pravděpodobně často z praktických i pedagogických důvodů nedochází. Šlo nám 
však především o nastínění její podstaty a smyslu ve waldorfské pedagogice. Tím je 
utváření spojení mezi abstraktním a konkrétním, teorií a praxí, světem myšleným a 
prožívaným, ideovým a smyslovým. Autoritou se pro dítě má stát zkušenost, kterou 
se učí vědomě pronikat svým myšlením. 
  
 


