
Posudek oponenta

Diplomová práce Kristýny Janovské Didaktika křesťanské etiky je zaměřena na výuku tohoto předmětu
na gymnáziích. Práce má systematický charakter, logicky uspořádanou strukturu, prozrazuje znalosti o
předmětu i metodách výuky a čerpá ze zdrojů přiměřených pro zpracování tématu. Je pečlivě
vypracována a splňuje všechna formální kritéria. Po obsahové stránce je přínosná, zvláště v
rozpracování aplikace Dekalogu na výuku předmětu. Vzhledem k uvedeným kvalitám navrhuji
hodnocení výbornou, i když určité korektury jsou potřebné, zvláště v těchto aspektech:
Na s. 13 autorka uvádí, že křesťanská tradice převzala antické ctnosti a „ve 13. století k nim byly
Tomášem Akvinským přidány další ctnosti jako víra, naděje a láska“. Avšak význam těchto tří křest.
ctností zdůraznil již A. Augustin, zvl. ve spise Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce
(česky vyd. 1911, slovensky pod titulem Enchiridion; příručka o víře, naději a lásce, 2016); zde
Augustin odkazuje na NZ text 1Kor 13,13.
Na s. 46 je zmínka o Descartovi, která by zasloužila vysvětlení: „Tendence božstvo a víru
zkonkretizovat doprovází lidstvo už od pradávna. Abstraktno je vnímáno jako něco méně než konkrétno
a s Descartovým subjekt-objektovým rozvržením světa se to jenom potvrdilo.“ V kontextu otázky
zobrazování Boha není role Descartovy filosofie nijak zřejmá, tuto pasáž by autorka měla vysvětlit.   
Na s. 54, 1. ř., se text dovolává K. Marxe - není jasné proč právě jeho - nejde o nedopatření?
V práci není mnoho překlepů, ale někdy vedou k záměně slova (např. na s. 67 – sv. František jako patron
„ekonomů“, místo ekologů; s. 55 – „dobru“ místo dobu apod. Po stylistické stránce by bylo vhodné
přesněji formulovat některé věty na s. 56 – 57.  
Práce celkově prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou a zároveň poskytuje materiál
využitelný pro přípravu výuky křesťanské etiky na středních školách.  
Otázka k obhajobě: Je vhodné, aby pedagog v souvislosti s přikázáním úcty k rodičům bral na zřetel na
fakt, že tito nemohou být vždy pro mladé lidi vzorem? Jak se mají děti stavět k morálním pokleskům
rodičů a jak si mají poradit v případě manipulací či zneužívání?
Navržená známka: výborně 
Datum 28.8.2018             
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