
Posudek vedoucího na magisterskou práci mgr. Jana Všetečky „Náboženská výchova 
v rodině – srovnání římských katolíků a svědků Jehovových“.

Téma magisterské práce odpovídá profesnímu zaměření autora i jeho životním zkušenostem. 
Vzhledem k tomu by bylo možno předpokládat, že výsledkem bude srovnání přístupu 
uvedených náboženských cíl však práce splnila jen částečně.

Předložená magisterská práce splňuje formální požadavky, má odpovídající rozsah a obsahuje 
všechny náležitosti. Je logickým způsobem členěna, ale její závěr je příliš stručný a 
neobsahuje potřebné výsledky srovnání. V úvodní kapitole autor vysvětluje, proč se dané 
téma zvolil a co je jeho cílem. V této podobě je jeho vysvětlení plně dostačující. Následující 
dvě kapitoly jsou věnovány charakteristice římskokatolické církve a náboženské společnosti 
svědkové Jehovovi. Jde o stručný přehled základů jejich učení a jeho praktikování, i způsobu 
života, který z něho vyplývá. Kapitoly jsou především popisné a je zřejmé, že měly sloužit 
jako základ srovnání přístupu k výchově, který z jejich učení vyplývá.

Třetí a nejobsáhlejší kapitolou je popis vývoje dětské psychiky a výchovného přístupu 
k dětem různého věku. Text většinou jen popisuje a mnohem méně srovnává, což je škoda. 
Autor upozorňuje na určité výhody životního stylu příslušníků obou náboženství, které se 
projeví např. ve vztahu k normám chování či zkušenosti se čtením. Některé postřehy jsou 
velmi zajímavé, ale práci by prospěla větší systematičnost, popřípadě shrnutí podstatných 
rozdílů na konci každé kapitoly. Občas se v textu objevují terminologické nepřesnosti, autor 
plně nerespektuje nutnost užívat přesné pojmy (to platí v textu z vývojové psychologie). 

Závěrečná kapitola je příliš stručná a neobsahuje to, co měla práce přinést. Je zřejmé, že autor 
už neměl dost času, aby text dostatečně rozvedl. Formální nedostatky má i seznam použité 
literatury, způsob její prezentace.

Otázka k obhajobě: Ve kterém vývojovém období se přístup římských katolíků a svědků 
Jehovových k dětem nejvíce liší a v čem plně neodpovídá (pokud je tomu tak) dětským 
možnostem, tj. zda od svých potomků nevyžadují rodiče něco, k čemu ještě nedozráli.

Předložená práce splňuje základní požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě. navržená 
klasifikace: dobře.

V Praze dne 27. 8. 2011                Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc. 




