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Autor, mgr. Jan Všetečka, se ve své teoreticky zaměřené diplomové práci rozhodl analyzovat 
pojetí výchovy v rodinách Svědků Jehovových a v rodinách církve římskokatolické. V souvislosti se 
současnou krizí hodnot a s problematickým etickým stavem české společnosti je třeba uvést, že si 
autor pro svou práci zvolil zajímavé a slibné téma. Jeho důkladné zpracování by mohlo přinést 
důležité poznatky o výchově v prostředí věřících, případně naznačit i určitá východiska pro rodinnou 
(event. i školní) výchovu ve zbytku populace. 

Předložená diplomová práce je koncipovaná jako teoretická a je strukturována do čtyř, resp. tří 
hlavních kapitol a úvodu. V prvních dvou kapitolách autor předkládá stručnou charakteristiku a 
základní přehled věrouky církve římskokatolické (kap. 1) a náboženské společnosti Svědků 
Jehovových (kap. 2). Poslední kapitola je zaměřena na samotné téma práce. Autor se v ní postupně 
zabývá jednotlivými ontogenetickými obdobími od narození po dospívání, s přihlédnutím 
k doporučovaným výchovným přístupům v rodinách sledovaných náboženských skupin. Text je místy 
doplněn o autorovy polemiky týkající se rozdílných pojetí některých kulturních fenoménů (slavení 
Vánoc a dalších svátků aj.). 

Je třeba konstatovat, že předložená diplomová práce svou celkovou úrovní z mnoha hledisek 
nesplňuje požadavky kladené na diplomové práce. To se týká zvolené koncepce, struktury kapitol, 
volby výchozích informačních zdrojů a způsobu práce s nimi i obsahových chyb a logicky nepřesných 
a nepodložených tvrzení. Práci v této podobě nelze přijmout. Na druhé straně však text obsahuje i 
některé zajímavé poznámky a podněty, které by se v případě serióznějšího postupu mohly stát určitým 
vodítkem pro její přepracování (viz níže), pokud by se autor rozhodl vytvořit její kvalitnější verzi. 

Cílem práce bylo porovnat výchovný přístup ve výše zmíněných náboženských skupinách. Tento 
cíl se autor rozhodl splnit na základě prostudování literatury příslušných náboženských organizací, 
zaměřující se na výchovu dětí v těchto rodinách. Nutno podotknout, že pravidelné studium náboženské 
literatury, s níž se lze setkat v rodinách Svědků Jehovových, je v katolických rodinách – dokonce i 
mezi silně věřícími – spíše výjimkou. Usuzovat na výchovný přístup v těchto rodinách pouze na 
základě obsahu katolické literatury je tedy poněkud zavádějící a mnohem vhodnější by bylo stavět na 
vlastním výzkumu provedeném u dětí z těchto rodin.  

První dvě kapitoly jsou svým obsahem z hlediska cíle práce zcela nadbytečné, text poslední 
kapitoly by bylo zapotřebí naopak rozvést a výrazně zkvalitnit.  

Další podstatná výtka se týká volby informačních zdrojů a způsobu práce s nimi. Autor vychází 
výhradně z česky psané literatury, převážně z neodborných časopisů (Strážná věž apod.) a ze zcela 
nevhodných internetových zdrojů (například z Wikipedie), které navíc neodkazuje v souladu s 
citačními požadavky. Mnohé z těchto použitých informačních zdrojů nejsou uvedeny v seznamu 
literatury. Tu pro změnu tvoří výčet bibliografie, která v textu nebyla vůbec využita. Naprosto zásadní 
výhrada se vztahuje ke koncepci poslední, stěžejní kapitoly textu. Ta je povětšinou tvořena 
doslovnými (či téměř doslovnými) vícestránkovými úryvky textu Vývojové psychologie prof. Marie 
Vágnerové (Karolinum, 2005), příslušné bibliografické odkazy na ni ovšem zcela chybí. Namísto 
samostatné tvorby textu tedy autor opisuje celé pasáže z odborné učebnice, na kterou ani neodkazuje. 
Jde o právně nepřípustné jednání, o plagiaci, což je dalším z důvodů, proč práci nelze přijmout.  



V textu naopak zcela absentují odborné studie o výchově v nábožensky a nenábožensky 
orientovaných rodinách, z nichž by autor mohl do jisté míry vycházet při porovnávání výchovy ve 
zvolených křesťanských skupinách s českou nevěřící populací. (Zde by bylo patrně možné ověřit 
například autorovo logické, avšak nepodložené tvrzení o lepší školní připravenosti v rodinách 
hlásících se k některé z křesťanských organizací.) Tyto studie bezesporu v mezinárodních 
elektronických databázích existují a jsou plnotextově dostupné studentům Karlovy Univerzity (např. 
EBSCO, Proquest, Science Direct aj.).  

Diplomová práce má také nízkou jazykovou úroveň a nepřijatelné množství překlepů (např. 
neúplné, zmateně formulované věty na s. 29). Text obsahuje i množství chybných a nepřesných 
tvrzení. Není možné podávat zde jejich úplný výčet, zmíněny budou jen některé z nich:  

K novorozeneckému období autor mylně zařazuje kojenecký věk (kap. 4.2).  

Na s. 41 autor uvádí, že se mezi dítětem a otcem může utvářet citová vazba, což je přinejmenším 
nepřesně formulováno. Zdravé dítě si vytváří citové vazby ke každému, s kým sdílí společnou 
domácnost nebo se s ním často stýká. 

Lze diskutovat o tvrzení, že děti jsou do budoucna poznamenány rozvodem svých rodičů. 
Mnohé rodiny se z určitých důvodů nerozvedou a děti v nich někdy trpí mnohem víc vlekoucím se 
narušeným vztahem rodičů a rodinnými spory než případným rozvodem.  

Úcta ke svatým nemusí pramenit jen z neschopnosti uctívat abstraktního Boha, ale také 
z potřeby osobních identifikačních vzorů křesťanů v minulých dobách. Tato potřeba je ostatně dnes 
v sekulární společnosti z velké části nahrazována obdivem dospívajících (i mnohých dospělých) 
k mediálním celebritám.  

Tvrzení v Úvodu o tom, že příslušníci Církve římskokatolické nebyli s výjimkou 50. let 
v minulém režimu pronásledováni, je nesprávné. Velké procento z nich mělo zamezený přístup k 
vyššímu vzdělání ještě v 80. letech. Také není pravda, že by neměly děti z těchto rodin žádné 
adaptační problémy při začleňování mezi své vrstevníky ve školním prostředí. Uvedená rizika budou 
pravděpodobně menší než u dětí z rodin Svědků Jehovových, nicméně například v případě výukových 
témat týkajících se sexuality lze předpokládat určitý konflikt mezi hodnotami rodiny a školy možná 
naopak spíše na straně dětí z bigotních katolických rodin (viz loňské mediální bouřlivé diskuse uvnitř 
katolické církve – zejména uvnitř rodičovského hnutí – o implementaci předmětu Sexuální výchovy). 

Zajímavá je úvaha na s. 39 o fyzických trestech, kterou však autor doplňuje nelogickým a nijak 
nepodloženým tvrzením, že „tolerance je znakem nenávisti“.  

Za hlubší empirické prozkoumání by stála samotná efektivita rozdílných výchovných přístupů 
obou sledovaných skupin. Katolická církev se snaží náboženskou výchovu uzpůsobovat vývojovým 
potřebám dětí, zatímco v případě Svědků jsou děti již od raného dětství vtahovány do náboženského 
života odpovídajícího spíše možnostem a potřebám dospělých. Námětem k diskusi je také autorova 
poznámka týkající se obav rodičů S. J. z toho, aby se při výkladu biblických příběhů svým dětem 
omylem nedopustili věroučných nepřesností. Je otázkou, zda uplatňovaná rigidita ve výchově není do 
jisté míry kontraproduktivní pro vývoj samostatného uvažování dětí, potažmo i pro další vývoj jejich 
víry v adolescenci a dospělosti. 

Detailněji by mohlo být rozpracováno také riziko sociální izolace dětí z obou skupin mezi 
vrstevníky z nevěřící populace. 

Riziko ztráty náboženské víry výchovou v duchu tradičních vánočních představ (víra v Ježíška, 
který nosí dárky) by mělo být předmětem seriózního výzkumu, nikoli spekulací. Na výši uvedeného 
rizika autor nemůže usuzovat pouze na základě rozhovorů s členy a sympatizanty Svědků Jehovových. 
Musel by se tázat přinejmenším i druhé zkoumané skupiny a provést výzkum s využitím standardní 
výzkumné metodologie. Takto se jedná pouze o spekulativní tvrzení. 



Určitý odstup, který je pro zpracování práce tohoto druhu nezbytný, autor prokazuje až 
v samotném závěru, který je shrnutím předchozího textu. Autor v něm naznačuje, že rozdíly mezi 
rodinnou výchovou v obou náboženských skupinách budou patrně menší než mezi jakýmikoli věřícími 
a nevěřícími rodinami. Odhlédneme-li od toho, že jde vzhledem ke způsobu ověřování cíle o zcela 
nepodložený odhad, lze dodat, že samotná víra nemusí být jedinou příčinou pravděpodobné vyšší 
kvality výchovného prostředí věřících rodin. Podobnou prosperitu z hlediska školního prospěchu, 
hodnotové orientace a životní úspěšnosti lze pravděpodobně očekávat i u dětí pocházejících z českých 
středostavovských rodin, bez ohledu na jejich náboženskou či ateistickou světonázorovou orientaci. 

 

 

Předložená diplomová práce obsahuje mnoho závažných a právně nepřípustných chyb, jež se 
týkají její koncepce, obsahu i způsobu zpracování a z tohoto důvodu ji nelze klasifikovat jinak než 
známkou: 

 
 

„neprospěl“.        

 

Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 


