
Posudek na diplomovou práci Bc. Lukáše Ležáka, Dis. Didaktická analýza 

učebnic náboženství 

V úvodu mého posudku považuji za nutné zdůraznit, že Lukáš Ležák je studentem oboru 

Učitelství náboženství, etiky a filozofie, kde já vyučuji pedagogické disciplíny. Z tohoto 

pohledu také k hodnocení této práce přistupuji. 

Za velký klad práce považuji obrovské zaujetí autora výukou náboženství, které je patrné 

z celého textu.  

V teoretické části práce, v kapitole nazvané Římskokatolické náboženství součástí ŠVP, se 

autor nejprve zabývá různými tématy. Vymezuje pojem konfese, zabývá se cíli výchovy, 

křesťanskou výchovou i výchovou v rodině.   

Práce je „mnohomluvná“.  Dikce práce sice vypadá impozantně, ale při hlubším pohledu je 

místy patrná jistá mělkost, a některé pasáže působí jako „řečnická cvičení“ (nemluvě o  

určitých neobratnostech ve stylistice a místy i drobných překlepech).  Zvláště v prvních 

zhruba pětadvaceti stranách autor v zásadě odbíhá od vlastního tématu.   Je jistě pravda, že tak 

trochu vše souvisí se vším, ale není asi efektivní v práci o analýze učebnic tak dlouze, na 

několika stranách, rozebírat činnost Katechetického a pedagogického centra Biskupství 

královéhradeckého. Některá fakta z této podkapitoly však mohl autor využít např. 

v podkapitole Křesťanská výchova. Podstatně zkrácené a více k tématu zaměřené by mohly 

být i kapitoly věnované obecným otázkám výchovy, pokud již autor považoval za nutné je do 

práce zařazovat. S určitou nadsázkou by tak práce, alespoň vzhledem ke svému názvu (cíl 

práce autor explicitně nevymezil), mohla začínat až na s. 25. Navíc v místech, kde se hovoří o 

obecných otázkách výchovy   autor často čerpá z nevhodných zdrojů (slovníků, internetových 

stránek) nebo zdrojů okrajových, přičemž některé tyto zdroje samy na určité  relevantní  

zdroje  odkazují.  

Za poněkud zdařilejší pak považuji praktickou část práce, jejímž cílem je vlastní analýza 

vybraných učebnic náboženství. Autor si vytvořil jednotnou osnovu, kterou koncipoval na 

základě studia odborné literatury, a tuto osnovu pak víceméně použil pro všechny zkoumané 

učebnice (i když, podle mého názoru na škodu přehlednosti práce, při analýze jednotlivých 

učebnic nepoužil stejné názvy podkapitol a často některé údaje do jednotlivých kapitol 

zařazuje dosti zmatečně   

K lepší přehlednosti prováděné analýzy a jejích výsledků by jistě přispělo, kdyby práce 

obsahovala i kapitolu Závěry analýzy (Diskuze). Ta by jednak měla ve výzkumné  části vždy 

být, ale hlavně by autorovi umožnila odlehčit předcházející podkapitoly  této části. Autor by 

tak mohl např. do podkapitoly Popis učebnice dát skutečně pouze jen její objektivní 

charakteristiku, do podkapitoly Hodnocení učebnice jen objektivní výsledky analýzy.  Do 

kapitoly Diskuze by pak mohl   zařadil  vedle stručného hodnocení učebnice i např. své 

vlastní názory na učebnici a také možné podněty pro práci pedagoga s konkrétními prvky 

jednotlivých analyzovaných učebnic (pokud ovšem tyto učebnice samy neobsahují 

metodickou příručku pro učitele)  a samozřejmě i srovnání  analyzovaných učebnic z hlediska 

jejich jednotlivých parametrů a celkové didaktické efektivnosti. 



Snad aby autor vyhověl jakési šabloně uvedené v teoretické části práce, zařazuje u analýzy 

učebnice Občanská výchova 7 zcela neorganicky také subkapitolu Pedagogická a didaktická 

diagnóza třídy, ve které analyzuje jakousi 7. třídu ZŠ ve Velká Losenici.  Tato kapitola a 

zvláště její konkrétní obsah je zcela mimo rámec osnovy vlastního výzkumu a na čtenáře 

spíše působí jako zárodek jakéhosi výzkumu dalšího. To jen podtrhuje celkové zmatečné 

vyznění práce a snad i napovídá, že autor ne zcela porozuměl smyslu didaktické analýzy 

učebnic  a do určité míry ji ztotožňuje s didaktickou analýzou učiva, kterou by měl provádět 

učitel v rámci své přípravy na hodinu. 

Z hlediska pedagogického považuji práci za méně zdařilou. V některých místech práce se 

dokonce zdá, jakoby autor neprošel některými pedagogickými kurzy, zvláště metodologickým 

seminářem. Viz např. neznalost správné prezentace výzkumu, či neznalost, jak správně citovat 

pod čarou, když na jedné straně práce jsou citáty z jednoho zdroje, ale z jeho různých stránek.  

Je však třeba říci, že téma, které si autor zvolil, je z hlediska odborného značně náročné a 

také, že tato práce i přes své spíše popularizačním vyznění, nebo právě díky němu, může být 

přínosná pro praxi, tj. pro učitele náboženství, kterým může pomoci orientovat se při výběru 

učebnic pro tento předmět. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a hodnotím 

ji mezi stupni dobře a velmi dobře. 

Otázka k zamyšlení: 

Na straně 15 píšete, že „výchova dětí v dnešní společnosti bývá často velmi konzervativní. 

Rodiče své děti nechtějí zatěžovat důležitými mravními životními postoji, protože si každé 

dítě o tom udělá obrázek samo“. 

Vysvětlete prosím pojmy konzervativní výchova a liberální výchova a udejte příklady. 

 

 

               Doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 

 

 

  

   


