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Předložená bakalářská práce je důkazem, že lze napsat bakalářskou práci, které 
není pouhým řemeslem a důkazem, že autor dovede pracovat s prameny a 
s literaturou. Kandidátka samostatně věcně přemýšlí a dovede obratně formulovat 
své názory. 

Práce má celkem pět kapitol. Budu je krátce komentovat, považuji to za správné. 
Kap.1 je úvodem do problematiky (křesťanská společnost, Řím, schéma 
křesťanské společnosti) a je koncipovaná podle J. Le Goffa. V kapitole druhé (str. 
15-24) se autorka pokouší  charakterizovat rodinu a postavení dítěte, opět 
s pomocí Le Goffa, ale i další literatury. Ukazuje, jak špatné bylo pojetí 
individuality, jak složité bylo chápání manželství. Vřele souhlasím 
s prezentovaným názorem, že svátost manželství postavila ženu na roveň muži – 
a to poprvé. Pokud se jedná o úlohu otce a matky, ta je určena autoritativním 
postavením otce a zcela podřízenou úlohou matky. Líbilo se mi srovnání, že i ve 
středověku, nehledě na podřízené postavení, musela být „koordinátorkou“, např. 
zprostředkovat mír mezi rody, které byly znepřátelené a které se měly sňatkem 
usmířit. 

K pojetí sexuality bych chtěl připomenout, že k jejímu negativnímu chápání 
přispěl značnou měrou Augustin z Hippo. Stará církev rozuměla lidské sexualitě 
přirozeně, ale Augustin vidí v pohlavním pudu hřích, který je příčinou hříchu 
prvotního. Tento divný pohled ovlivnil nejen středověk, ale i dobu pozdější. Na 
konci 2. kapitoly je snaha ukázat, že dítě jako takové ve středověku neexistuje, že 
je to malý dospělý. Se zpracováním i reflexí autorky souhlasím. 

Třetí kapitola se zabývá výchovou ve středověké křesťanské společnosti. Opět na 
základě dobré literatury (Kádner, příp. Vacínová). Ukazuje, že výchova se 
určovala v první řadě stavem, ke kterému dítě patřilo, ale také pohlavím. 

Kapitola čtvrtá představuje vzdělávací systém středověké společnosti (klášterní a 
katedrální školy, vzdělání za Karla Velikého a následných etap tzv. karolínské 
renesance, přehled teoretiků vzdělávání, rozkvětu škol a vznik prvních univerzit). 
Nemám zde žádné výhrady. 



Konečně pátá kapitola (Středověk versus dnešní svět, str. 41-49) představuje 
zajímavou a čtivou komparaci. Autorka probírá čtyři výchovné styly 
(autoritářský, autoritativní, shovívavý a zanedbávající), které dominují v dnešní 
době. Pokouší se určit, který z nich má své předobrazy v minulých epochách. 
Vřele souhlasím s tím, že současné chování společnosti neodpovídá stavu poznání 
a že ve srovnání se středověkem se člověk v etických postojích neposunul o 
mnoho dál. Dnešní doba sice respektuje dětský svět, který ve středověku 
neexistuje, ale paradoxně se jej snaží zkrátit. Když kandidátka hovoří o 
výchovných cílech, správně zdůrazňuje tehdejší náboženský charakter výchovy, 
avšak problém dnes vidí ve velmi nízké využitelnosti současného stavu poznání.  
K otázce učení a vzdělání pak autorka kritizuje mentorování dospělých, které vede 
k pokrytectví, neboť děti nepravdivost dospělých brzy odhalí. V samotném závěru 
pak říká, že máme sice jasno ve výchovných stylech, nikoliv však v cíli. A to je 
pro ni otázka mravní. 

Práce mě velmi zaujala, žádné chyby ani nepřesnosti jsem v ní nenašel. Seznam 
odborné literatury a dalších zdrojů je vypracován pečlivě dle normy. Práce 
ukazuje, že byla řádně vedena a konzultována – autorka se tak vyhnula mnohému 
úskalí. 

Závěr: Navrhuji, aby tato rozprava byla přijata jako bakalářská práce. Vzhledem 
ke skutečnostem, uvedeným výše, navrhuji její hodnocení známkou výborně. 
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