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1. Jaké hlavní problémy v souvislosti s konceptem etické výchovy v současném kurikulu 
vidíte?

2. Co míníte „kategoriemi proměnných určujících konečnou podobu výuky“?(s. 10)
3. Ověřovala autorka skutečně kauzální souvislost mezi osobním přesvědčením a 

konečnou podobou výuky etické výchovy?

Diplomantka volí téma aktuální a v současné diskusi o pojetí etické výchovy jako doplňujícího 
vzdělávacího oboru kontroverzní.
Autorka si za cíl teoretické části diplomové práce volí analyzovat kategorie, které jako proměnné 
určují konečnou podobu výuky (etické výchovy). V empirické části ověřuje kauzální spojení mezi 
osobním přesvědčením učitele a konečnou podobou výuky (s. 10). 
Pokud jde o první cíl, problémem je zde pojem kategorie, neboť autorka nikde nespecifikuje, jak jej 
v diplomové práci chápe jako analytický nástroj. Implicitně z textu plyne, že jako kategorie chápe
současné koncepce etické výchovy, kurikulární dokumenty a další materiály (např. učebnice). 
Zároveň je však text také sondou do zahraničních zkušeností a zachycuje rovněž vývoj zavádění 
etické výchovy v rámci České republiky za poslední léta. Dochází tedy k určité konfuzi racionalit a 
rovin výkladu. Autorka mohla kategorie vstupující do podoby výuky teoreticky odvodit i v závěru 
teoretické části, nicméně nestalo se tak. Prezentované úhly pohledu na současný stav výuky etické 
výchovy jsou však zajímavé a nepostrádají infomační přínos.
V empirické části je provedena kvalitativní sonda, která předpokládá vliv osobního přesvědčení na 
vybrané oblasti učitelova pojetí výuky EV. Osobní přesvědčení je definováno s oporou o Hartla spíše 
jako souhrnný obraz světa, jednotlivé položky polostrukturovaného rozhovoru však a) pracují 
s poněkud skromnějším konceptem osobního přesvědčení, b) obsahují dotazy na oblasti, u kterých je 
vazba na takto pojaté osobní přesvědčení sporná (např. „Jakou máte dosavadní zkušenost s EV“?).
Z výsledků konkrétně neplyne, jak koncept osobního přesvědčení ovlivňuje konečnou podobu výuky 
v jednotlivých předpokládaných oblastech, také by bylo vhodné, pokud měla hypotéza více úrovní, 
vyhodnotit každou zvlášť.
Na diplomové práci je patrný zájem autorky o téma (jak ostatně plyne i z navázání na práci 
bakalářskou) a snaha po kritické reflexi některých sporných otázek vstupujících do výuky EV na 
českých školách. Některé metodologicky nevyjasněné aspekty práce považuji s přihlédnutím 
k informačnímu přínosu textu za omluvitelné.


