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     V prvé řadě je třeba ocenit úpravu a logické uspořádání této absolventské práce i když 
číslování úvodu a závěru práce není zcela standardní. Text je jasně a srozumitelně formulován 
a ukazuje na dobré stylistické schopnosti autorky. Správně a obratně pracuje s odbornou 
literaturou a uvedená tvrzení jsou převážně dobře argumentačně podložená. 

     Cílem práce je pohled na výchovu dítěte v oblasti spirituality s ohledem na vývoj jedince. 
Z uvedených vývojových předpokladů se pak autorka pokouší vyvodit přiměřené úkoly a 
charakterizovat formy náboženské výchovy pro jednotlivá období. V úvodních kapitolách 
výstižně popisuje jednotlivé pojmy a činitele, které se na výchově v oblasti spirituality 
podílejí a je třeba pozitivně vyzdvihnout, že zároveň klade zcela zásadní otázku: zda je vůbec 
možné vychovat dítě ke vztahu k živému Bohu. Správně pak ukazuje na meze, kterých by si 
měl být každý vychovatel vědom. Vysoce hodnotím, že v celé práci pak sleduje propojení 
zralosti religiozity se zralostí osobnosti člověka. 

    Autorka také ukazuje na některá rizika spirituální a potažmo náboženské výchovy v oblasti 
rodiny, jako je povrchnost, přetvářka a vynucování. Konstatuje také, že by měla být tato 
výchova prosta vší manipulace. Nezbývá se ale už tím, v jakých souvislostech může být či 
bývá tato manipulace používána. Především v podkapitolách 7.5, 7.6 a 7.7, které vidím 
vzhledem ke zvolenému tématu jako stěžejní a které pojednávají o školním věku a dospívání, 
postrádám důkladnější charakteristiku rizik, která se v procesu spirituální výchovy v tomto 
období vyskytují - například vytváření falešných obrazů Boha jako morálního soudce aj. Také 
nelze souhlasit s obecnými tvrzeními, že „děti vnímají církev jako svou přirozenou komunitu“ 
či že se církve věnují dospívajícím „s velkým nasazením“. Zde by bylo třeba lépe specifikovat 
jaké církve, jaké církevní obce, v jakých geografických souvislostech atd, případně tvrzení 
podložit výzkumem. Také problematika náboženské výchovy ve školách obsahuje četná 
rizika, která zde nejsou zmíněna. 

     Práce je tedy dobře antropologicky podloženým souhrnem teoretických možností, které se 
na základě vývojových předpokladů v oblasti spirituální výchovy nabízejí. Převážně zůstává u 
obecných doporučení (např. „přirozeným způsobem začlenit do rodinných setkání duchovní 
zamyšlení a společnou modlitbu“), ale málo se zabývá reflexí praxe a riziky, která bývají 
s praxí spirituální výchovy spojena. 

Vzhledem k uvedeným kvalitám i výhradám navrhuji klasifikovat práci známkou velmi 
dobře. 
 

Praha 23. 8. 2010                                                                                    Jana Zajícová 

 

 



Možné otázky: 
1) V podkapitole 7.7 říkáte, že v období dospívání „vrcholí zápas o osobní identitu, což 
souvisí s pochybnostmi o všech konvencích, i těch nejposvátnějších“. Které posvátné 
konvence máte na mysli? 

2) V téže části práce uvádíte, že „zodpovědností rodičů je varovat děti před předčasným 
počátkem intimního života“ a že „není možné zastírat, že křesťanské normy pro sexuální 
chování vycházející z Písma se liší od chování většinové společnosti.“ Můžete prosím uvést, 
které normy vycházející z Písma máte v souvislosti se začátkem intimního života mladých lidí 
na mysli? 
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