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Předložená diplomová práce je svojí povahou mezioborovou prací, neboť spojuje formálně-
didaktickou analýzu učebnic s tematikou výchovy a vzdělávání v oblasti náboženství, specificky 
římsko-katolické konfese v kontextu výuky náboženství ve školách, jak ji vymezuje zejména tzv. 
školský zákon. V Ůvodu autor vymezuje konkrétní zaměření své práce, která se zabývá zejména 
didaktickou analýzou učebnic náboženství používaných pro výuku náboženství ve školách v rámci 
Královéhradecké diecéze ŘKC.

V první, teoretické části práce je pozornost nejprve věnována vymezení právního rámce pro 
výuku náboženství ve školách a jejího konfesního pojetí v rámci předložené práce. Autor dále 
(1.1.2 - 4) stručně charakterizuje obecné a specificky křesťanské cíle výchovy, výchovně-
vzdělávací strategie a význam vychovatele a rodiny v procesu výchovy a vzdělávání dětí. S 
ohledem na zaměření své práce je kapitola (1.2.) věnována institučnímu rámci náboženského 
vzdělávání v rámci královéhradecké diecéze ŘKC. Věcné jádro teoretické části práce tvoří 
prezentace teoretických zásad didaktické analýzy učebnic a výzkumu učebnic na základě 
zpacování domácí (české) odborné literatury.

Shrnutí:
Autor zdařile předkládá základní pojmy, teoretická východiska a postupy, které následně uplatňuje 
v praktické části své práce. Nicméně zejména úvodní kapitoly (1.1.2., 1.1.3., 1.1.6) prezentují 
spíše osobní pohled a přání autora než odborné zpracování daného tématu, které vlastně zcela 
chybí.

Praktická část nabízí formálně-didaktickou analýzu učebnic schválených ke konfesní výuce 
náboženství ve školách v rámci královéhradecké diecéze ŘKC. Analýza a hodnocení jednotlivých 
tištěných učebních materiálů (učebnic či pracovních listů) jsou založeny na aplikaci kritérií 
didaktické kvality tištěného učebního materiálu (učebnic), které autor předložil v teoretické části. 
Hodnocení jednotlivých učebnic je obecnějšího rázu a zahrnuje též popis jejich základní tematické 
struktury, který by měl spíše být součástí obecného popisu učebnice než jejího celkového 
hodnocení. Závěr praktické části tvoří modelová didaktická analýza učiva, která vychází z učebnice 
Občanská výchova 7, Plzeň: Fraus, 2013.

Shrnutí:
Autor plní to, co si pro praktickou část stanovil jako svůj cíl. Zaměřuje se na formální stránku 
učebnic, jejich věcný obsah ponechává stranou svého zájmu. K jednotlivým učebnicím zaujímá 
vlastní kritické stanovisko opřené o dílčí zjištění. Za nejméně podařenou pokládám poslední 
kapitolu věnovanou modelové didaktické analýze učiva, která je příliš hypotetická (modální), 
postrádám v ní konkrétní rozvedení jednotlivých aktivit.  



Formální stránka zpracování:

Do Obsahu jsou spolu s příslušnými stránkami zařazeny i anotace a klíčová slova, což dle vzoru 
pro zpracování diplomových prací být nemají. Dále pak autor zvolil číslovaní kapitol tak, že práce 
má vlastně pouze jednu kapitolu členěnou do sedmi podkapitol (1.1. - 1.7.), které jsou ještě dále 
členěny. Prakticky je práce složena z kapitol sedmi. 
Součástí práce jsou barevné kopie částí učebnic, které nemají vždy dobrou kvalitu, jejich 
informační hodnota je tak ke škodě věci snížena.
Práce rovněž neobsahuje žádnou cizojazyčnou literaturu.
Zejména v úvodních kapitolách je odborný styl potlačen ve prospěch osobní úvahy s prvky 
parenéze.

Práci hodnotím celkově jako spíše dobrou (3).
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