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Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 62 číslovaných stran.1 
Práce má dobrou grafickou úroveň. Odkazy na prameny jsou uváděny smysluplně a v náležité 
formě. Formulačně jazyk práce splňuje požadavek srozumitelnosti. 
 
Předkládaná bakalářská práce obsahuje sedm kapitol, jimž předchází Úvod a za nimiž 
následuje Závěr. V Úvodu autorka sděluje své pohnutky k vymezení tématu, přičemž cílem 
práce je pohled na výchovu dítěte v oblasti spirituality s ohledem na postupný vývoj jedince, 
dále představit takové pojetí náboženské výchovy, které zohledňuje jednotlivé fáze duševního 
vývoje a také vývoj v oblasti lidské spirituality a vyvodit pro jednotlivá vývojová období 
přiměřené úkoly a formy náboženské výchovy (s. 7). V kapitole nazvané Spiritualita se autorka 
věnuje tomuto pojmu z různých pohledů, přičemž akcent vnímá čtenář na biblickém pojetí. 
V následující kapitole pak se autorka ptá po významu termínu „spirituální výchova“, hovoří 
zde také o „náboženské výchově“ – opět uvádí různé možnosti výkladu, ale rovněž zaznívá i 
stanovisko autorky. Následuje část nazvaná Činitelé výchovy, kde se zastavuje nad rolí 
rodiny, církve a školy v oblasti náboženské výchovy. Kapitola Dětská spiritualita z různých 
pohledů je přehledem rozmanitých přístupů k víře a spiritualitě obecně. Zde je škoda, že se 
nepodařilo zkoumat některé z pojetí přímo z originálního pramene, autorka čerpá 
z druhotných pramenů. Další dvě kapitoly – Vývoj jedince zaměřený na spirituální dimenzi a 
Náboženská výchova v průběhu dětství a dospívání – jsou v některých částech velmi 
podobné, je otázkou, zda by nebylo vhodnější spojit je v jeden celek. Poslední kapitola před 
závěrem je věnována náboženské konverzi. Zde se autorka ptá jak po náboženském významu 
konverze, tak po širším filosofickém uchopení fenoménu obrácení, opět zde oceňuji širší 
paletu pramenů, z nichž autorka čerpá. 
V Závěru autorka hodnotí naplnění cílů své práce, rovněž se ale dotýká otázek, které ze 
zkoumání spirituality s ohledem na vývoj jedince teprve vyrůstají. Aktualizována je daná 
problematika také na českou náboženskou situaci ve 21. století. Autorka poukazuje i na 
možná nebezpečí přílišného schématizování spirituálního vývoje a upozorňuje na hlavního 
inspirátora, kterým zde není člověk, byť by byl nejlepším vychovatelem. 
 
K diskuzi: 
Při obhajobě doporučuji autorce shrnout klíčové podmínky pro zdravý spirituální vývoj 
osobnosti. Zároveň se autorka může vyjádřit k rozdílnosti 6. a 7. kapitoly a zdůvodnit jejich 
rozlišení.  
 
Práci jsem přečetla se zaujetím. Autorka užila stručný a jasný styl vyjadřování, což může 
napomoci tomu, aby se její práce stala pomůckou pro ty, kteří se věnují náboženské výchově 
v praxi. 
Předložená bakalářská práce splňuje nároky kladené na daný typ vědeckého pojednání. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
Navrhované hodnocení: výborně (1) 
V Praze dne 8. července 2010   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 
                                                 
1 Počítáno do „Závěru“ včetně čítá práce 60 stran. 


