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Otázku, která motivovala autorku práce, formuluje ona sama takto: „Položila jsem si otázku, jakou 

roli ve vztahu dnešních mladých lidí k odlišnostem hraje české školství a, jako budoucího učitele, 

mě předně zajímalo, jaké jsou možnosti školy postojovou orientaci žáků ovlivnit. Konkrétně jsem 

se zaměřila na oblast religionistiky proto, že je v mém vlastním okolí často diskutována a, troufnu si 

tvrdit, pouze povrchově vnímána bez pochopení vnitřních souvislostí.“ (s. 9). Toto téma práce je 

doplněno a podpořeno též praktickou částí, v níž autorka, jak píše, „provedla kvalitativní 

výzkumnou sondu, ve které jsem se snažila metodou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů 

s pěti respondenty zjistit, jaké jsou jejich znalosti, hodnoty a postoje vztahující se k religionistickým 

tématům, na které by měl učitel brát zřetel, pokud se chce tématem odpovědně zabývat.“ (s. 10) 

Autorka píše srozumitelně, jasně formuluje problémy, je vidět, že má před sebou práci, která ji 

samotnou zajímá a vidí ji v širším životním kontextu – bez toho je každé snažení a učení jenom 

plazením a mučením. 

S ohledem na zvolené téma se tedy pokusíme vystihnout, v čem podle našeho názoru spočívá hlavní 

problém práce. K předpokladům našeho myšlení zaměřený člověk by uvítal především průzkum 

vlastních předpokladů, z nichž autorka (ale i autoři relevantních učebnic) vychází. Nevnáší 

materiály RVP specifický pohled na příslušnou věc, a to právě svým explicite deklarovaným 

zdůrazňováním „svobody názoru“ a „demokracie“ (co se těmito pojmy myslí? nenesou v sobě již 

jisté ontologické předpoklady) stejně jako jazykem, vypůjčeným z kybernetiky a managementu 

(jazyk „vstupů“ a „výstupů“, „operací“, „dovedností“, „excelence“ atd. atd.), který je sice přiléhavý 

pro konstrukci systémů a kontrole výkonu, zato je v naprostém nesouladu se smyslem vzdělávání a 

výchovy, pokud ovšem na něco takového jsme schopni ještě pomyslet? To se týká i přehledu 

učebnic pro střední školy, u nichž autorka podává pouze popisnou charakteristiku, aniž by se 

pokusila o kritiku či alespoň vyzdvižení jejich předpokladů. 

Také pojem „náboženského systému“ je problematický. Co se myslí „náboženstvím“? Je např. 

buddhismus nebo konfucianismus „náboženstvím“ anebo „systémem“? Je také s podivem, že se 

autorka namísto vlastní myšlenkové práce spokojuje se slovníkovými definicemi klíčových pojmů – 

nejsou všechny pojmy, jejichž slovníkové či učebnicové definice buď cituje nebo parafrázuje na s. 

29-30 velice vágní a naprosto nedostatečné – jejich křesťansko-eurocentrický habitus bije do očí. 

Totéž platí i pro praktickou část s provedeným kvalitativním výzkumem. U každé otázky je již 

předznačen „svět“ (a to „svět“ jednoznačně křesťansko-evropský spolu s jeho pozdním 

předpokladem objektivity), který je sugerován a předznačuje každou možnou odpověď. Výzkum 

mínění někoho nevypovídá o ničem, pokud není založen v podstatné půdě, z níž dané mínění 

vyrůstá (proč vidíš věc tak a tak? odkud se na ni díváš? jaké teze žijí v tvém pohledu?). O průzkum 

této půdy se autorka nepokouší. Stejně tak u oddílu o fiktivních náboženstvích: nevidí autorka, že 

tyto konstrukty jako takové již předpokládají specifickou metafyziku představování, která je 

neevropskému člověku naprosto cizí? 

Spíše než pozitivní neznalost je právě tato naivita vůči vlastním východiskům kořenem 

nedorozumění jinému jako jinému. K tomu nám nepomůže ani religionistika, pokud s ní budeme 

pracovat jako s dogmatickou vědou „o náboženství“. Autorka si neuvědomuje, že „svět“, ve kterém 

se dívá na „jiného“ (muslima, hinduistu, buddhistu atd.), není „tentýž“ jako ten „jeho“, pokud totiž 

se domnívá svými pojmy („náboženství“, „bůh“, „člověk“) bezprostředně popisovat „totéž“, o čem 

mluví tento „jiný“. A to přesto, že v dalších svých charakteristikách využívá práce religionistů 

(Štampach, Fárek), kteří na tyto problémy upozorňují. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, při níž bych uvítal autorčino vyjádření se 

k vystiženému problému. 

 

 

Trutnov, 8. srpna 2016        David Rybák 


