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 K. Přibylová si ve své diplomové práci vytkla tyto cíle: „ sledovat bibli ve výuce 

literatury na gymnáziu, zjistit současný stav – jak je vyučována a zda vůbec, jak a s jakými texty se 

v hodinách pracuje, jaké ukázky poskytují čítanky, kterak se k tomuto tématu vyjadřují učebnice, ale 

také přijít s náměty, jak bibli ve výuce použít“ (viz s. 5 – upraveno, zkráceno ŠK).  Dalším cílem 

bylo analyzovat rámcový vzdělávací program pro gymnázia a vybrané školní vzdělávací programy 

a zjistit, jak s biblí pracují hlavní kurikulární dokumenty. Neméně důležitý cíl, o jehož dosažení 

autorka usilovala, bylo nalézt v rámci dotazníkového šetření (mezi učiteli i žáky) odpovědi na 

otázky (zaměřené na pojetí výuky o bibli a na její recepci současnými studenty), které formulovala 

v úvodu své práce (viz s. 5). Jak vyplyne z následujících řádků, tyto cíle se jí podařilo úspěšně 

naplnit. 

 Diplomová práce je promyšleně strukturovaná (viz obsah práce), v její teoretické části 

se autorka opírá o bohatou odbornou literaturu (viz seznam literatury). V druhé kapitole se 

diplomantka zamýšlí nad tím, proč o bibli na gymnáziu vůbec učit. V kapitolách 3 až 8 přináší 

ucelený, erudovaný a pro potřeby výuky na gymnáziu přizpůsobený výklad o bibli. Čtenář v textu 

nalezne vysvětlení toho, co znamená slovo bible, základní členění této knihy, objasnění pojmu 

kánon ve vztahu k biblickým textům, informace o vzniku bible a jejích dějinách. Stručně jsou zde 

pojednány i české překlady bible (z historického hlediska) a její adaptace. Samostatná kapitola je 

věnována pestrosti literárních žánrů, které se v bibli objevují. Autorka neopomíjí ani didaktický 

potenciál intertextovosti ve vztahu k bibli. Tato kapitola je doplněna o didaktickou interpretaci 

Krylovy písně Gloria, která se sestává z analýzy biblických motivů v písni a jejího zasazení do 

dobového kontextu. Teoretické pojednání o bibli je zakončeno kapitolou o biblické frazeologii, 

která představuje jednu z možností, jak žáky přesvědčit o zásadním vlivu bible na náš způsob 

uvažování o světě a vyjadřování se o něm a jak zároveň přirozeně propojit jazykovou a 

komunikační výchovu s literární.  

V deváté kapitole se K. Přibylová zaměřila na analýzu toho, jak se bible promítá do 

kurikulárních dokumentů. Jak již bylo uvedeno výše, kromě rámcového vzdělávacího programu pro 

gymnázia se zabývala i třemi konkrétními školními vzdělávacími programy (pražského Gymnázia 

na Zatlance, pražského Keplerova gymnázia a Gymnázia Kladno – plné znění těchto ŠVP viz 

přílohy práce). Tuto analýzu považuji za přínosnou především proto, že autorka pro ni záměrně 

vybrala takové školní vzdělávací programy, z nichž každý představuje jinou koncepci výuky o bibli. 

Její rozbor ukazuje, jak lze tuto látku různorodě nahlížet a uchopovat a jak pomocí ní lze propojit 

různé vzdělávací oblasti a průřezová témata. 



Desátá kapitola je věnována bibli a jejímu zastoupení a pojetí v čítankách a učebnicích 

literatury. Autorka usilovala nejen o představení vybraných řad čítanek a učebnic literatury ve 

vztahu k jejich přístupu k bibli, ale k jednotlivým titulům se kriticky vyjadřovala, hodnotila je 

z pohledu (začínajícího) učitele.  

Následuje jedenáctá kapitola přinášející odpovědi na otázky, které si autorka položila 

v úvodu své práce. K. Přibylová v ní vyhodnocuje výsledky výzkumného šetření mezi žáky a 

učiteli, které provedla mj. i na Gymnáziu Na Zatlance a na Gymnáziu Kladno, jejichž školní 

vzdělávací programy analyzovala v deváté kapitole. K. Přibylová upozorňuje, že v obou částech 

šetření se jednalo pouze o malý vzorek respondentů a jeho výsledky nelze tudíž zobecňovat. 

Zjištění vzešlá z tohoto minivýzkumu autorce posloužila především jako východiska při plánování 

vlastních lekcí o bibli. 

Ve dvanácté kapitole – při vytváření vlastních plánů hodin - autorka zúročila teoretické 

poznatky o bibli z prvních osmi kapitol své práce a výše zmíněné závěry výzkumného šetření. 

Všech pět plánů propojila pomocí vhodně formulované velké myšlenky, při plánování účelně a 

promyšleně využila modelu E-U-R a některých metod Kritického myšlení (zároveň ovšem čerpala 

náměty i z jiných zdrojů, přicházela i s vlastními nápady na konkrétní činnosti). Ocenění hodný je 

jistě i poučený výběr textů k jednotlivým lekcím. K. Přibylová se snažila, aby žáci byli po celou 

lekci aktivně zapojení do zkoumání různorodých textů bible, jejích myšlenek a jazyka, aby si 

postupně přicházeli na velkou myšlenku, ke které každá z činností směřovala. Jednotlivé části lekcí 

autorka obohatila metodickým komentářem. 

Práce je psaná kultivovaným jazykem a stylem. V úvodní poznámce autorka (vzhledem 

k tématu práce) vhodně zmiňuje problematiku psaní velkých a malých písmen ve slově bible.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 12. 2013                                    ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


