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Sara Hudcová se ve své bakalářské práce snaží představit osobu Marie Montessori, základní principy 

její pedagogiky se zvláštním zřetelem na spirituální a náboženskou výchovu. V pozadí práce vystupuje 

ještě jeden cíl, a to kritika výchovných metod z perspektivy této významné osobnosti pedagogiky první 

poloviny 20. století. Tento cíl sice není jasně formulován, ale vystupuje do popředí v některých 

komentářích a zejména v závěrečné eseji.  

Již z biografie, kterou Sara Hudcová zasazuje do první kapitoly, jsou zjevné bohaté náboženské a 

spirituální aspekty Marie Montessori. V druhé kapitole, která je věnována etapám vývoje dítěte, 

vystupují do popředí náboženské a metafyzické výrazy – duše, duch, inkarnace atd. Práce přímo volá 

po jazykové analýze, v níž se prolíná náboženský jazyk s odborným jazykem pedagogických věd. 

Podobně je tomu i ve třetí kapitole – která se zabývá metodami, místem výuky, pomůckami i 

vyučujícím. Je zjevné, že Montessori vnímala výchovu a školu jako nedílnou součást náboženského 

života. U výuky meditace a koncentrace je to zřejmé, ale i učitel či vychovatel připomíná 

v Montessoriině pojetí spíše duchovního vůdce, gurua nebo kněze. Ve čtvrté kapitole, která se jinak 

věnuje náboženské výchově u Marie Montessori, je ale naznačen i opačný pól výchovy – výchova 

dospělého dítětem. Čtvrtá a pátá kapitola detailně zobrazuje univerzalismus výchovy Marie Montessori 

– která klade velký důraz na přirozené otázky dětí na transcendenci a duchovní horizont. S podobným 

směrem se dnes setkáváme např. v populární Kindertheologie. Řada těchto různých vhledů do 

náboženské roviny by stála za to prozkoumat mnohem podrobněji. 

Na práci je zjevné, že byla napsána s vnitřním zaujetím. Dobře se čte navzdory některým formálním 

nedostatkům zejména gramatického charakteru. Sara Hudcová vychází zejména z německé literatury, 

což jí na některých místech vedlo k tomu, aby převzala německý slovosled (sloveso na konci věty), 

používala některé archaické výrazy nebo původní německé přepisy cizích jmen (živoucně, theosofisté, 

Radhakrishnana), někdy jde o přehlednutí smyslu textu: „příchod Nebesa královského“. Rušivě může 



působit i ne zcela logické přecházení z minulého do přítomného času. Jinak práce po formální stránce 

splňuje požadavky. Na první pohled se sice zdá, že nemá dostatečný počet stran, proto jsem 

překontroloval počet slov a mohu potvrdit, že přesahuje jejich minimální počet pro bakalářskou práci. 

Oceňuji rozsah české i zahraniční odborné literatury, která byla k danému tématu prostudována, 

systém odkazů i přehledné členění kapitol. 

Práce sice má určité nedostatky, nejde ale jen o kompilát. Je zjevné, že se Sara Hudcová snažila 

nasměrovat život i dílo Marie Montessori k duchovním aspektům a na některých místech se snaží 

načrtnout možné cesty zkoumání jejího odkazu nebo rozvíjení jejích myšlenek (např. s. 32), to považuji 

za zvláště cenné. Z těchto důvodů navrhuji známku – výborně. 

 

 


