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Diplomantka si vybrala náročné téma, kterému dosud nebyl v didaktice 

společenskovědních předmětů věnován větší prostor. Práce si stanovuje cíle, které autorka 

v jednotlivých částech postupně naplňuje. Na úvod je potřeba konstatovat, že záběr práce je 

velmi široký, od analýzy obsahu učiva v rámcovém vzdělávacím programu a učebnicích, přes 

teoretické představení hlavních světových náboženství, diagnostiku žákovských porozumění 

tématu, po návrh konkrétního vyučovacího bloku. Diplomantka se tak v jednotlivých 

kapitolách potýkala s množstvím informací a různými metodickými postupy, které jednotlivé 

části práce vyžadovaly.

Diplomantka na odpovídající úrovni analyzovala obsah učiva religionistických témat 

v rámcových vzdělávacích programech a vybraných učebnicích. Pro výuku těchto obsahů 

připravila teoretického průvodce pro učitele. V teoretické části práce využívala část 

materiálů, které byly již jako podklady pro učitele zpracované, ale doplňovala je dalšími 

informacemi z monografií a odborných článků, zejména u méně zpracovaných náboženských 

systémů. Práce v této části spíše podklady pro učitele systematizuje, než by přinášela nové 

pohledy a myšlenky.

Za nejnáročnější považuji empirickou část, zejména kapitolu věnovanou diagnostice 

žákovských pojetí religionistických témat. Diplomantka předkládá kvalitativní sondu, se 

všemi náležitostmi. Charakterizuje výzkumný vzorek, představuje výzkumné otázky a 

podrobněji prezentuje dílčí otázky se zdůvodněním jejich významu. Výsledky prezentuje 

prostřednictvím citací vybraných odpovědí, v příloze přepisy celých rozhovorů a následně 

shrnuje hlavní znaky výpovědí.   Výpovědní hodnota takového šetření je sice značně 

omezená, ale interpretace dat, která poukazují na povrchní hodnocení spíše vnějších 

projevů, vyjadřování naučených postojů, které nejsou zvnitřněny a omezenost zdrojů, ze 

kterých studenti vycházejí, může být pro učitele cenná.

Závěry výzkumné sondy slouží jako východisko pro poslední didaktickou část práce a 

jsou v úvodu explicitně vyjádřeny. Diplomantka v úvodním vyučovacím bloku vychází 



z fiktivních náboženských systémů z fantasy literatury, které jsou pro studenty atraktivní. 

Studenti mají za úkol jednotlivé systémy na základě nabídnutých kritérií a hledisek 

charakterizovat, porovnávat a hodnotit. Učí se pracovat s kontroverzními tématy. Pro 

učitele, kteří se v odpovídající fantasy literatuře nemusí orientovat, nabízí podklady, které 

mohou využít. Teprve po této zkušenosti diplomantka v dalším bloku navrhuje seznámení 

s hlavními světovými náboženskými systémy. Nabízí strukturu, která vede k hlubšímu 

porozumění a k jednotlivým náboženstvím předkládá problémové otázky a z nich vyplývající 

úkoly. Didaktická část je navržena užitečným, k učitelům vstřícným způsobem.

Práce naplnila zadání i obecnější požadavky na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.

            

Otázka k obhajobě: 

1. Charakterizujte, v čem se Váš pohled na religionistická témata ve výuce v průběhu 

zpracovávání diplomové práce změnil. 
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