
Posudek na diplomovou práci Michala Illicha Církevní školství se 

zaměřením na jezuitské školství v komparaci s dnešní školskou realitou v ČR 

 

Tato práce je věnována vývoji a významu církevnímu školství, přičemž hlavní pozornost je 

zaměřena na školství jezuitské.   

Práce má logickou strukturu. V její první části se autor zabývá vývojem  klášterů  a 

klášterních škol, důvody jejich vzniku i zániku, ukazuje počátky scholastiky,  přičemž   tyto 

skutečnosti demonstruje na klášterní škole v Le Bec. Dále se pak věnuje vývoji klášterních 

škol na našem území, přičemž se zaměřuje na jednotlivá historická období důležitá v rámci 

jejich formování. Hlavní pozornost pak autor věnuje Tovaryšstvu Ježíšovu.  Krátce ukazuje 

jeho vznik,  příchod řádu na naše území a jeho působení zde a šířeji rozebírá zásady jezuitské 

výchovy. V této souvislosti se zabývá i jezuitským divadlem.  

Tím autor do značné míry naplnil původní zadání práce, kterým byl vývoj církevního 

(katolické) školství. Nicméně autora natolik zaujal systém jezuitského školství, že se z vlastní 

iniciativy pustil do odvážného, a jistě také poněkud kontroverzního pokusu, srovnat tento 

systém s naším současným školstvím.  

Ať je však takováto komparace jakkoli kontroverzní, autor v práci předvedl perfektní 

zvládnutí  srovnávací metody, projevil značnou kreativitu a smysl pro analytické uvažování. 

Z práce je však také patrno, že autor si je plně vědom úskalí takovéto komparace, především 

ovlivněností výchovy dobově (společensky) podmíněnými faktory.  Ale i tak ze  srovnání 

obou systémů vyvodil zajímavé závěry. Píše sice, že „nelze říci, který z obou systémů je lepší 

či horší“, ale zároveň poukazuje na velkou efektivitu jezuitského školství a na skutečnost, že 

„využívalo některé postupy a praktiky, které se marně pokoušíme dnes implementovat do 

současného vzdělávacího systému“.  

Práce vychází z relevantní odborné literatury. Je na ní patrné velké zaujetí autora o tuto 

problematiku. Bohužel autor již tolik pozornosti nevěnoval formální stránce. V práci je řada 

překlepů i několik pravopisných chyb. 

Práci doporučuji k obhajobě a i přes uvedené formální nedostatky navrhuji  vzhledem 

k obsahové kvalitě práce hodnocení  výborně. 
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