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 Ve své diplomové práci se Petra Ehlenová rozhodla věnovat chápání pojmu posvátna a 

významu rituálů v současné rodině. Za cíl své práce si autorka stanovila zmapovat a porovnat 

jednotlivé přístupy, způsoby myšlení a názory žáků k tématům posvátna, domova a rituálů. Práce 

ukazuje na důležitost fungování rodiny v dnešním světě prostřednictvím něčeho posvátného, co v ní 

přetrvává. Výsledkem práce je podrobný přehled témat ve výuce OV a společenských věd na 

druhém stupni ZŠ a SŠ, v rámci kterých se lze posvátnu věnovat. 

Práce je rozdělena na dvě obsáhlé části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

autorka pokusila vystihnout pojem posvátna, jeho vztah k rodině a domovu a souvislost s rituály. 

Vzhledem k tomu, že pojem posvátna je velice široký a existuje mnoho možností a hledisek, jak 

tuto problematiku uchopit, zaměřila se autorka především na hledisko antropologické, i když se 

nevyhnula ani pohledu filosofickému a sociologickému. 

 Praktická část je zaměřena na konkrétní pojetí a chápání posvátna u žáků na druhém stupni 

ZŠ v porovnání se studenty SŠ. Autorka srovnává studenty různých ročníků a z různých typů škol a 

zkoumá jakou roli má posvátno v jejich současném i budoucím životě. Praktická část vychází 

z dotazníků, které vyplnilo 422 žáků a studentů z 6 základních a středních škol. Podstatnou část 

práce obsahuje rozbor a popis výzkumného šetření. V další významné části práce se autorka věnuje 

zakotvení posvátna ve výuce, konkrétně v RVP, ŠVP a učebnicích. 

Diplomová práce má rozsah 138 stran bez příloh. Příloha obsahuje, kromě dotazníku a 

pokynů pro učitele, podrobné zpracování výsledků výzkumu v grafech i tabulkách, a právě této části 

by prospělo v tištěné verzi zásadní zeštíhlení, které by přispělo k přehlednosti i zatraktivnění práce. 

 Autorka čerpá v teoretické i praktické části z rozsáhlé odborné literatury i aktuálních 

internetových zdrojů. Za slabinu práce je možné považovat velmi široký záběr, který si autorka 

vymezila, a z toho vyplývající nedostaky. 

Autorka pracovala samostatně a aktivně, prokázala schopnost vypracovat odbornou 

mezioborovou studii.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

Proč považujete za důležité zahrnout tématiku posvátna do výuky, přestože není v RVP explicitně 

zmíněna? 

V Praze dne 11. 5. 2015 

Vypracovala   Mgr. Markéta Dvořáková 


