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Jako cíl své DP postavila Kateřina Přibylová vysledovat, jak je Bible přítomna ve výuce na 
gymnáziu v hodinách literatury. Je dobře, že si uvědomila, že biblické texty vnese do výuky nejen 
sama Bible, ale také čítanky, učebnice, vzdělávací program nebo sám učitel. Položila si řadu otázek:
zda Bible patří do hodiny literatury, jaké představy a vědomosti o ní mají studenti, jak k výuce 
přistupují učitelé.
Diplomantka věnovala přípravě zcela evidentně velkou péči, snesla a přinesla mnoho materiálů, 
probrala Bibli a výuku z řady stran. Text DP podává také přehledné informace o knize Bible, jaké 
by potřeboval znát každý učitel, aby nemusel přiznat, že ji vlastně nezná.  Spolu s náměty v 
modelových hodinách tak DP nabízí dosti dobrou příručku pro učitele na střední škole, 
přinejmenším pro ty začínající.
Některá místa (s.60) napovídají, že diplomatka za přednější úkol považuje přípravu námětů pro 
výuku (o Bibli? Bible?) než podání informací o knize samé. Cením si toho, že chce, aby modelové 
přípravy hodiny „odpovídaly skutečným potřebám“. Bylo by však velmi potřebné vymezit, co bude 
za potřeby považováno, proč, i jak se jich nejlépe dopídit. Konstatovat potřeby až nad výsledky 
dotazníků nepovažuji za dobrý metodický postup: dotazníky nemohou být dost rozsáhlé, a forma 
dotazníkového průzkumu asi nezjistí velmi významné osobní, individuální okolnosti u žáků, jaké by
přinesly rozhovory v neformálním prostředí. Chápu ovšem, že v moci diplomantky je jen málo z 
toho, co by výzkum potřeb požadoval. Měla však tato obtíž být reflektována a vysvětlena. Oceňuji, 
že si diplomantka uvědomuje, že to, co dotazníky od 11 učitelů přinesly, je pro ni jen inspirací  pro 
vlastní přípravu hodiny výuky s Biblí – že z toho nemá dělat závěry o výuce nebo pojetí Bible atp. 
Z toho, že jedna respondentka mezi učiteli literatury připustila, že Bibli nečetla, leda v ukázkách ve 
vlastním studiu, usuzuji, že brala dotazník upřímně a bez obav – doufám, že neznat Bibli je pro 
učitele dosud docela ostuda. Zda a jak dalece ji četli ti, kdo Bibli připisují v odpovědích velký 
význam, ovšem se nemůžeme nic dozvědět. Právě to je jedna z nevýhod dotazníkového šetření – 
může zjistit proklamativní stanoviska, nevypoví o realitě – o učitelově skutečné obeznámenosti s 
Biblí, což ve skutečnosti utváří pak i vztah žáků k tématu a dílu.

Za základní nástroj průzkumu vybrala diplomantka dotazníky – pro učitele a pro žáky. V práci 
postrádám dobré zdůvodnění toho, které otázky do dotazníku diplomantka zařadila a proč – 
nepochybně musela vybrat omezené množství z mnoha nabízejících se, musela omezit záběr 
informací, které mohla získat, a podle výběru otázek pak dopadne i interpretace výsledků. To by 
měla u obhajoby dost obšírně objasnit. Pouhé „shrnutí“, jaké podává na s. 82, neinterpretuje 
výsledky ve vztahu k výuce. Ale přitom právě o výuku o Bibli mělo v této DP jít. Diplomantka 



alespoň vyvodila, že je třeba podávat žákům srozumitelné a kvalitní texty (tím asi myslí texty o 
Bibli – nedovedu si představit, že některé části biblického textu jsou méně a jiné více „kvalitní“). 
Otázky pro učitele přitom zvolila evidentně velmi dobře – odhalují, jaké problémy s výukou jsou, 
jen tu postrádám právě celkovou interpretaci odpovědí. Také poznámky z hovorů s učiteli nad ŠVP 
mohla leccos vyvodit pro celkové uchopení problematiky.

Zdá se mi, že si diplomantka nepropojila své chápání „velké myšlenky“ při četbě Bible (s.84) s tím, 
nač se vyptává žáků a učitelů  v dotaznících. Bývalo by užitečné, aby si sama v počátku práce na 
DP utvořila své vlastní vnímání Bible, když od žáků a výuky očekává, „aby vnímali bibli jako 
náboženské dílo, ale považovali ji také za dílo literární a filozofické“. Jak takovéto „vnímání“ může
tedy vypadat? Jak vypadá intelektuální nebo emoční výkon žáka, který byl dobře vyučován? Tedy 
měla si diplomantka sama narýsovat cíl výuky, o níž pak práci píše. Rád bych, aby si k obhajobě 
popis takového výkonu, jejž zve vnímáním, pečlivě připravila a řekla nám pak více o možných 
podobách vztahu žáka k Bibli a její výuce. Inspirací mohou být odpovědi učitelů na otázku „Jaké 
cíle … si stanovujete?“ (s.66) a také odpovědi na otázku Proč vyhovuje nebo nevyhovuje 
zpracování látky v učebnicích č. 12, s. 67). V DP se měla diplomantka odpověďmi učitelů i na další 
otázky zabývat více právě ve vztahu k vlastní představě o smyslu studia Bible na gymnáziu. 
Vyvozovat cokoliv z toho, zda více než polovina z 11 respondentů odpověděla tak či onak, bylo 
ztrátou času.
(Jako poněkud okrajový problém chápu část zkoumající žákovskou znalost ustálených spojení 
biblického jazyka, navíc bez odlišení proložených několika frazémy anticko-řeckými, ale 
nebiblickými.)

K části praktické
Diplomantka vybrala  okruhy a cíle tak, aby pokryla rozmanité stránky Bible, to je velmi užitečné: 
jazyk, příběhy, žánry, Ježíš, myšlenky NZ. Hodiny jsou připraveny velmi obsažně, s dobrými texty 
a vhodnými metodami. Oceňuji, že diplomantka v hodinách nemíří jen na povrchové informace „o 
Bibli“, ale na skutečná sdělení textů nebo na povahu jejich formy. Soudím, že je o tematice a 
smyslu toho, co hodiny obsahují, dobře poučena a že dobře chápe hlubší významy látky. Statečně 
bojuje s rozporem mezi zaměřením na poselství textů a na náročný jejich jazyk a formu. Mají-li 
mladší žáci vstoupit v kontakt s biblickými texty, měla by jim evokace v hodinách  umožnit, aby 
vstoupili do četby s vědomím vlastních myšlenek nebo pocitů, o kterých pak text vypovídá, a s 
vlastními autentickými otázkami. Pouze „navodit“ v evokaci např. slovo „láska“ (s.112) je sice 
pojítkem k Pavlovu textu z epištol, ale nedává to žákovi příležitost, aby si význam lásky uvědomil 
předem tak, jako ho ve svém věku zná on sám. A to bude pro pochopení Pavlova dopisu potřebovat.
Také u hodiny o žánrech postrádám vyjasnění toho, proč mají žáci žánry v Bibli znát, i proč vlastně 
v Bibli tak rozmanité žánry jsou. Cíl této hodiny by diplomantka mohla vyjasnit u obhajoby. (Pouhý
cíl „umí vyjmenovat žánry v SZ“ je jen cílem částečným. Ale proč to má umět vyjmenovat?)
Jen výjimečně zvolila diplomantka postup, který by potřeboval lepší ospravedlnění – proč mají žáci 
na s. 94 kreslit komiks k některému z příběhů v SZ? Co takový převod žákovi dá cenného pro jeho 
zvládnutí Bible jako látky?

Bylo by užitečné, aby diplomantka u obhajoby shrnula přínosy všech kapitol své práce dohromady. 
(Nestačí v Závěru na s. 116-117) jen stručně rekapitulovat zjištění jednotlivých částí.) Takové 
souhrnné poznání o výuce nad Biblí by jistě zahrnulo i zkušenost diplomantky s tím, jak 
připravovala své modelové hodiny, s čím zápasila, na co přišla předtím pro sebe neznámého. Cením
si posledního jejího odstavce v Závěru, ale bylo by přínosné, aby ho rozvinula.

Doporučuji práci k obhajobě.

V Praze dne 29. 12. 2014                             Ondřej Hausenblas


