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Karel Zídka předkládá k obhajobě zdařilou diplomovou práci na hojně 

diskutované téma Komenského pansofie a pokus o komparaci se současnými 

pedagogickými trendy. Téma zpracovává v širším a interdisciplinárním 

kontextu.    

Východiska jsou autorem definována již v samotném úvodu. Cílem je 

„porovnání pansofických představ a konstruktů Jana Amose se současnými 

trendy ve vzdělávání“ (s. 9).  Autor vychází i z vlastní pedagogické zkušenosti. 

Autor se s tématem kriticky a interpretačně vyrovnává v celé své práci.  

Mohu konstatovat, že deklarovaný cíl na úrovni předložené diplomové práce 

byl autorem splněn. 



Cíli práce je podřízena metodologie a struktura.  

Práce je přehledně uspořádána a logicky vnitřně správně členěná: dělí na čtyři 

kapitoly (obraz Komenského pansofisty; Komenského víra; Komenského 

pansofie, komparace současných didaktických principů s Komenského 

principy včetně stručné sondy do dějin školství na našem území). Za velmi 

zdařilou z mého pohledu teologa vidím kapitolu druhou, ve kterém autor 

zralým způsobem reflektuje Komenského jako člověka víry.  

Autor se správně držel citační normy ISO 690. Počet překlepů je nepatrný 

(nesprávně uvedený rok založení UK na straně 56 je zjevný překlep).  

 Jazyk autora je velmi čtivý a svižný; styl je obratný.  

 

Autor ke své práci využil pramennou a reprezentativní odbornou literaturu, 

kterou zdárně vytěžil.  

 

Autor si zvolil náročné interdisciplinární téma a zhostil se jej přesvědčivým 

způsobem. Prokázal znalosti nejen z oblasti církevních dějin, ale i obecných, 

stejně jako orientaci v dějinách pedagogiky a didaktice.    

 

  

 
 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Autor práce vytvořil s pomocí odborné literatury výsledek,  

který splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 

 

Spolupráci s panem Bc. Karlem Zídkem hodnotím jako výbornou;  

osobní zaujetí autora pro téma je viditelné v celé jeho práci. 

 

 

Hodnocení diplomové práce: výborně. 
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