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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

1. Co považuje autorka za nejcennější zjištění vzhledem k tématu práce? 
2. Jak (pokud vůbec) byl vysvětlen význam pojmu osobní přesvědčení zkoumaným 

učitelům? 
3. V čem spočívají největší problémy (rozpory, nedostatky) soudobého pojetí Etické 

výchovy v českém kurikulu? 

Diplomová práce Jany Syslové je věnována problematice výuky Etické výchovy na českých školách. 
Je třeba ocenit, že se autorka tématu věnuje dlouhodbě, navazuje na práci bakalářskou a snaží se 
přispět k projasnění skutečně zásadního problému v situaci, kdy si české školství jen pomalu a 
s obtížemi znovu uvědomuje vedle povinnosti vzdělávat i svou odpovědnost za výchovu. Práce 
předkládá přehledným způsobem četné informace týkající se obsahu a metodiky nejvýznamnějších 
programů Etické výchovy, celý text dosvědčuje osobní zaujetí autorky a v mnoha ohledech i 
porozumění studované oblasti. 
Cílem empirické části a tím vlastně i celé práce bylo zjistit, jakým způsobem se promítají osobní 
přesvědčení či postoje učitelů do jejich výuky předmětu Etická výchova. Zde spatřuji kardinální 
problém, neboť pojem osobního přesvědčení je pro empirické uchopení velmi obtížný a jeho 
obtížnost se ukazuje v několika „vrstvách“ a metodologických přístupech (psychologickém, 
sociologicko-historickém, ale především filosofickém). Jakkoli se autorka pokouší o slovníkové 
vymezení tohoto pojmu (není důvod toto vymezení nějak zásadně problematizovat), v popisu 
výzkumu nenajdeme zmínku o tom, že by pojem osobního přesvědčení s dotazovanými jakkoli 
analyzovala či zpřesňovala. Vzniká tudíž otázka, zda všichni dotazovaní odpovídali skutečně 
v intencích otázky jak byla míněna výzkumnicí. Proto už v rovině hypotézy spatřuji dost zásadní 
důvod k označení celého zkoumání za pojmově vágní. Jak autorka rozumí pojmu světonázor (viz 
Závěr), jak mu rozumí dotazovaní učitelé, je výzkumnici i dotazovaným subjektům zřejmé, jaké jsou 
struktury a „vrstvy“ světonázorů, je tento pojem dnes ještě vůbec udržitelný? Chápu, že těžiště práce 
nespočívá ve filosofické analýze pojmů, bohužel ale jsou tyto pojmy naprosto ústřední pro celý 
předkládaný výzkum. 
Po formální stránce měla být hypotéza, domnívám se, zmnožena. Základní směry a otázky, v nichž 
chce výzkum cosi zjišťovat, jsou 4, měly být tudíž 4 hypotézy. 
Kladu si otázku, zda potřebujeme výzkum, který by s tak malým vzorkem, nedostatečným pojmovým 
vymezením hypotézy a tím i terénu výzkumných otázek řešil problém, který byl filosoficky řešen a 
částečně vyřešen již v hermeneutické tradici filosofické a který – jakkoli je to možná nepřesně řečeno 
– lze řešit i úvahou zdravého rozumu založenou na empirické znalosti lidské povahy. Ale budiž. Pro 
příště by ale bylo nutné ošetřit výzkumná (zejm. pojmová) východiska lépe. 
V interpretaci výzkumu a v Závěru je znát, že text vznikal narychlo. Objevuje se tam několik tezí, 
které budí rozpaky. Souvisí to jistě s koncepty Etické výchovy, jak jsou oficielně prezentovány, není 
mi ale vždy jasné stanovisko autorky. Místy splývá její výklad rozhovorů s její vlastní reflexí či se 
stanovisky Etického fóra. Mám na mysli především formulaci (s. 79) o Etické výchově jako pouhém 
výchovném nástroji bez nutnosti hlubšího vztahu k reflexi (tj. k filosofii). Autorka v Závěru sice 
naznačuje, že takové stanovisko není v pořádku, ale bylo by třeba držet jasněji oddělené roviny 
výkladu (tj. oddělovat názory zkoumaných subjektů – výzkumníka-interpreta – Etického fóra, příp. 
konkrétních koncepcí Etické výchovy) v celém textu. Mám také pocit, že autorka nedoceňuje 
pojmové zmatení tam, kde se oddělují osobní přesvědčení, postoje a hodnoty od filosofie (zde 
patrně v pojetí jakéhosi hlubšího vědění a schopnosti argumentace). Postoj a hodnota jsou 
koneckonců vždy funkcí nějaké filosofie, i když by i tady bylo nezbytné upřesnit, v jakém smyslu se o 
filosofii mluví. 
K teoretické části nemám zásadní připomínky, možná působí trochu mozaikovitě, nicméně odpovídá 
koncepci zvolené autorkou: chce popsat situaci v etické/náboženské výchově v zahraničí a u nás. 
Jen první kapitola o pojmu kompetence je zařazena vzhledem k dalšímu pokračování neorganicky, 
resp. je málo analytická a působí nedokončeně. V dalším textu mi na ni chybí návaznost. 
Problematické jsou i četné pasáže v Úvodu, kde je řada formulací vysloveně nesrozumitelných, 
protože předmět, k němuž se vztahují, je zamlčen, mnohdy není jasné, k jakému podmětu se 
vztahují přísudky apod. Musím konstatovat, že v textu je i mnoho překlepů a stylistických 
nedotažeností, jež padají patrně na vrub spěchu, v němž byla práce dokončována. Nejdeme však i 
apriorně hodnotící, leč nepodložené formulace (např. s. 79, bylo by toho víc). Některé citační odkazy 
jsou uváděny špatně, mimo jakoukoli normu. 
Celkově lze práci doporučit k obhajobě a s uvedenými výhradami navrhnout hodnocení velmi dobře. 
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