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Autor: Petr. M. Královič 
Název: Rétorická výchova a vzdělávání (Praha 2009) 

Formální kritéria: 
Diplomová práce, předložená na katedře bib listiky RTF UK v Praze, odpovídá formálním 

kritériím stanoveným pro vypracování diplomových prací a obsahuje všechny náležitosti 
(včetně prohlášení studenta o samostatném vypracování a podpisu) nutné pro její přijetí. 

Rozsah a struktura: 
Rozsah práce je 69 stran (včetně anotace, motta, obsahu, bibliografie, seznamu zkratek, 

příloh a anglicky psaného summary). Vlastní pojednání tématu zabírá strany 8 až 63. Práce je 
členěna do tří na sebe navazujících kapitol (Rétorika ve starověkém Řecku a Římě Istr. 9-34/, 
Předmět a uspořádání rétoriky Istr. 35-45/, Předmět rétoriky v současném vzdělávacím 
systému Istr. 46-601) s četnými pododdíly a následným Závěrem Istr. 61-63/. 

Bibliografie (str. 64-66) obsahuje literaturu českou i anglickou, autor těží z elektronických 
zdrojů 'a pro zpracování řecko-římské klasické rétoriky jde přímo k pramenům. Určitou 
slabinou je, že kromě monografií, slovníků, věštníků a oficiálních dokumentů netěží autor 
z odborných periodik (zaměřených např. na klasickou rétoriku Iviz Classical World, Classical 
Review, Classical Journal, Rhetoric Society Quarterly, Philosophy and Rhetoricl). 

Obsah, metodika a hodnocení: 
Autorův pracovní postup lze hodnotit jako promyšlený, logický, jednotlivé kroky na sebe 

navazují, zvolená tématika je zpracovaná komplexně, autor se drží tématu a závěry odpovídají 
prezentovanému postupu. 

V průběhu celé studie prokazuje autor obeznámenost s problematikou a je patrné, že 
autority i postoje, na něž se rozhodl navázat, pečlivě volí. Velmi pozitivně je nutné hodnotit 
autorovu odvahu se do takto pojaté problematiky vnořit a nahlédnout klasickou rétoriku jako 
určitý základ (či svorník) pro celý proces vzdělávání a rozvoj komunikačních schopností (na 
základních školách i gymnáziích). 

V první kapitole práce autor přibližuje "podhoubí" klasické rétoriky, společenské klima, 
které umožnilo její rozvoj a funkci veřejného projevu v řecké a římské společnosti. Pro cíle 
této studie i prezentaci vlastního pojetí problematiky tyto charakteristiky dostačují a je možné 
říci, že v podkapitolách "Sofisté" (1.2), "Ísokratés" (1.3), "Aristotelés" (1.4.), "Vzdělání 
v období helénismu" (1.4), "Rhetorica Ad Rerennium (1.5) autor vystihl podstatné. Poněkud 
stručněji, než by se patřilo, je přiblížen Marcus Tullius Cicero (1.6), avšak Quintilianovi (1.7) 
je již věnována náležitá pozornost. Souhrn myšlenek a dílčí závěry nabízí autor v oddíle 
"Rétorická výchova - inspirace ze starověku" (1.8), kde dovozuje jednu z nosných tezí své 
práce: "Dějiny antické rétoriky jsou zjistého úhlu pohledu historií pedagogické praxe 
reflektující nároky a společenské potřeby své doby. Inspirace antickou rétorikou proto 
spočívá v její specifické optice, kterou nahlíží na vzdělávání jako společenskou jimkci 
k výchově kriticky myslícího jedince a zároveň angažovaného a odpovědného občana. " (str. 
34) 
Přehledně, a se zacílením na sledované téma, je zpracovaná i druhá kapitola, kde autor 

začíná vymezením důležitých pojmů, které správně vystihl i definoval. Uchyluje se však 
k rozsáhlým citacím (str. 38-39, 40-41; viz definice pojmů "inventio", "dispositio", 
"memoria", "actio"), jež jsou ilustrativní, avšak mají za následek absenci autorova vlastního 
úsilí formulovat a prezentovat záležitost svým jazykem. Kapitola je uzavřena pododdílem 



"Předmět rétoriky ve 21. století" (2.4), který je stručnou autorovou reflexí prezentované 
problematiky a badatelsky je nejhodnotnější (str. 44-45). 
Třetí kapitola práce zhodnocuje vše, co autor v předchozích kapitolách prezentoval a 

dokládá jeho orientaci v problematice komunikačních dovedností, schopnost pojmenovat 
problémy dnešního školství (str. 46) a poukázat na "klíčové kompetence", které autor definuje 
(str. 48) a dále s nimi pracuje (str. 50-53). Autor je obeznámen s patřičnými dokumenty EU, 
vzdělávacími programy a soustředí se při jejich aplikaci na využití "dědictví" rétoriky, což je 
patrné zejména v oddíle 3.3.3, kde řeší "Rámcový vzdělávací program pro gymnázia". 
Závěr práce má spíše charakter souhrnu provedeného zkoumání, obsahuje i autorovy vlastní 

teze a poukazuje na to, že možnosti a cíle, které v práci ukázal, jsou tématem k diskuzi, jak 
vzdělání zefektivnit. 

Nedostatky, které práce vykazuje, jsou spíše formálního charakteru. Autor mohl leckdy 
odvážněji či zřetelněji vyzdvihnout vlastní postoje a zahrnout je přehledně do dílčích kapitol, 
či závěru práce. Přesto je studie Petra Královiče ztvárněním originální myšlenky, kterou 
dokázal náležitě a kvalifikovaně prezentovat. 

Klasifikace: 
Jako .biblista, který se dlouhodobě zaobírá rétorikou a rétorickou kritikou (v aplikaci na 

biblické a apokryfní texty), se cítím být kompetentní k posouzení převážně prvních dvou částí 
předložené diplomové práce. O třetí části mohu říci, že její prostudování bylo pro mne 
přínosem a autorovu tezi, o rétorice jako určitém "integračním principu" v procesu 
vzdělávání, považuji za nosnou. 
Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení "výborný". 
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