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Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké mohou být argumenty proti zavádění předmětu etická výchova do škol?

2. Jak by autorka definovala oblast tzv. tradičních hodnot, které má podle autorky předkládat 
církev a etická výchova? Existují i jiné žádoucí hodnoty, které ve skupině tradičních hodnot 
nenajdeme?

3. Jako jeden z rysů postmoderní, individualizované společnosti můžeme označit také určité 
„duchovní a světonázorové vakuum“. Může se autorka pokusit tento pojem vysvětlit a dát jej 
do vztahu se vznikem alternativních škol a nových vzdělávacích projektů (Waldorfská 
pedagogika, Montessori pedagogika, Daltonský plán; etická, globální, multikulturní, 
osobnostně-sociální výchova apod.) ?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Cílem předkládané bakalářské práce je podle autorky představení jednotlivých vzdělávacích 
projektů a snaha o zodpovězení otázky, nakolik je u nich dodrženo kritérium náboženské 
neutrality. 
Autorka se ve svém textu pokusila tento cíl naplnit prostřednictvím podrobného popisu 
jednotlivých vzdělávacích projektů (náboženská a etická výchova, waldorfské školství a 
systém Jóga v denním životě) a jejich komparace s předem definovaným kritériem 
náboženské neutrality. Lze ocenit snahu o systematičnost a přesnost popisu, která se projevuje 
jak v úvodních kapitolách mapujících legislativní zakotvení problematiky, tak v dalších 
částech práce. Ke škodě však je, že autorka věnovala méně místa hlubší analýze náboženské 
neutrality jmenovaných projektů. Například u projektu etické výchovy se dnes setkáváme 
nejen s argumenty podporujícími tento předmět, ale i s názory opačnými, zdůrazňujícími 
výrazně křesťanské ladění výchozích osnov a materiálů etické výchovy. Do těchto 
kontroverznějších hlubších vod se autorka tedy nepouštěla. Domnívám se, že se mohla 
odvážit zajít poněkud dále. Výsledek její práce je sice korektní a odpovídá úrovni, které má 
bakalářská práce dosahovat, ale myslím si, že do budoucna by se autorka neměla obávat 
tvořivějšího přístupu k tématu. 
Jak jsem již zmínila, text jinak splňuje všechny náležitosti. Citace, poznámky pod čarou, 
seznam literatury a grafická úroveň textu, to vše je v pořádku. Pomineme-li občasné drobné 
chyby (například chybějící překlad do češtiny u citace v angličtině na s. 28 a na některých 
místech chybějící čárky ve větách), lze práci považovat za zdařilou. 
Přesto, jak již bylo výše naznačeno, může autorka nejen v rámci obhajoby své práce, ale i v 
dalších svých textech, zauvažovat i nad složitější a nejednoznačnější úrovní nastolené 
problematiky.
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Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně
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