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Cíl práce: 

Pavlína Kuklová si zvolila velmi zajímavé interdisciplinární téma v současné odborné domácí 

literatuře komplexně nezpracované. Autorka si klade za cíl své bakalářské práce „poskytnout 

základní orientaci v problematice vzdělávání středověké křesťanské společnosti“ a provést 

komparaci s aktuálním stavem výchovy. Mohu konstatovat, že tento cíl na úrovni předložené 

bakalářské práce, byl splněn.  

 

Obsahové zpracování: 

V úvodu autorka definuje cíle, obsah a strukturu práce, která je přehledně uspořádána a logicky 

vnitřně členěná. 

Práce je rozdělena do pěti rozsáhlejších kapitol a nabízí čtenáři přehledný pohled na postavení 

dítěte ve středověké společnosti; výchovu a vzdělávací systém v tomto období se zvláštním 

ohledem na dobu karolinskou. Poslední pátá kapitola je vlastní komparací středověké výchovy 

s naší současností prostřednictvím výchovných stylů (s. 41). Autorka správně uvádí, že lze 

vypozorovat společný pedagogický znak, kterým je aktivizace žáků při výuce (s. 41). Tuto pátou 

kapitolu považuji za stěžejní a přínosnou, a to i vzhledem k vlastním soudům autorky, které jsou 

bezpochyby korektně vyargumentovány. Autorka mj. upozorňuje na opuštění náboženského 

charakteru výchovy v moderní společnosti (s. 48); uvádí do konfrontace jednotu a mnohost 

výchovných cílů křesťanské středověké společnosti s výchovnými zákonitostmi dneška. V závěru 

poukazuje na skutečnost, že dítě ve středověku vlastně neexistuje.  

 

 

Zvolené téma je zpracováno převážně na základě odborné literatury významných badatelů (Le 

Goff, Kádner, Mundy, Vacínová atd.) a autorkou byla použita i Theologische Realenzyklopädie.  

 

 

 



Formální zpracování: 

Autorka se správně držela citační normy ISO 690.  

Jazyk autorky je čtivý a svižný; styl je obratný a kultivovaný.  

 

 

Doporučení pro obhajobu: středověká výchova a vzdělávání jako možná inspirace pro dnešní dobu?   

 

 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Autorka práce vytvořila s pomocí odborné literatury výsledek, který splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci a v mnohém ji překračuje.  

Spolupráci s paní Pavlínou Kuklovou hodnotím jako výbornou; osobní zaujetí autorky pro téma je 

viditelné v celé její práci.  

Samotné téma zahrnuje řadu námětů, která by si jistě zasloužila zvláštní pozornost a pokud se 

autorka bude chtít nadále zabývat dějinami vzdělávání, nabízí se hned několik směrů, kterými se 

může ubírat. 

 

 

Hodnocení bakalářské práce: výborně. 
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