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Diplomantka uvádí jako první cíl své práce analyzovat pojetí tématu rodina v kurikulárních 

dokumentech, představit konkrétní rozpracování tématu ve školních vzdělávacích programech 

vybraných škol a porovnat je s pojetím tématu v učebnicích.  

V této části práce oceňuji, že autorka nejprve téma rodina podrobně prostudovala a ve své práci 

předkládá pohled na život současné rodiny z různých hledisek. Vzhledem k následujícímu didaktickému 

zpracování tématu považuji za zvlášť přínosné zpracování ekonomického života rodin s jeho sociálními 

důsledky.  

Pojetí tématu v kurikulárních dokumentech autorka analyzuje na základě tohoto přehledu a 

zjišťuje situaci, kdy je část podtémat obsažená ve vzdělávací  oblasti Člověk ve společnosti, část   

v oblasti Svět práce a některá témata nejsou v kurikulu zmíněna vůbec. Realita školní praxe, kterou 

diplomantka popisuje v úvodu a dokládá na příkladech školních vzdělávacích programů, poukazuje na 

problémy, které přineslo zrušení Rodinné výchovy a zavedení Výchovy ke zdraví. Z analýzy učebnic 

vyplývá, že přes změnu kurikula většina učebnic pojímá téma podle dříve koncipované Rodinné 

výchovy, v tom jsou si přístupy různých nakladatelství velmi podobné.    

Z analýzy kurikulárních dokumentů vyplývá, že Rámcový vzdělávací program v současné 

podobě uvádí vybrané společenské aspekty života rodin, ale obecné formulace výstupů jeho 

komplexnější rozpracování umožňují.  

Diplomantka ve své analýza ukazuje na obecnější problém odborné připravenosti učitele, kterého 

kurikulum v obsahu učiva nevede, ale dává mu dostatek volného prostoru. 

Na tento požadavek autorka reaguje tím, že nabízí učitelům vhled do problematiky z různých 

oborů a následně nabízí didaktickou analýzu tématu.        

Dalším cílem práce tak je návrh komplexního didaktického materiálu, který pomocí řešení 

konkrétních situací v životě rodin nabízí žákům možnost zamýšlet se nad důležitými otázkami 

rodinného života. Oceňuji, že nabízené příklady fiktivních rodin jsou různorodé a na rozdíl od 

stereotypních nebo idealizovaných příkladů v učebnicích jsou bližší zkušenosti žáků. Didaktický 

                                                      
1 Nehodící se škrtněte. 
2 Pokud posudek vypracovává vedoucí práce, nevyplňovat. 



materiál doplňují pracovní listy pro každé téma. Problematickou formulaci cíle, že žáci z výuky 

odejdou s nabytými kompetencemi k vytvoření a udržení funkční rodiny, považuji za projev snahy 

diplomantky o maximálně  praktickou výuku, která by mohla žáky na různé situace života rodin 

připravit.       Celkově je didaktický materiál navržený tak, aby jej učitelé mohli využívat flexibilně. 

Postup výuky považuji za vhodně vybraný, obsahovou úroveň za realistickou.  

V závěru práce diplomantka shrnuje hlavní zjištění k problémům didaktického zpracování 

tématu na školách a na základě toho zdůvodňuje pojetí vlastního didaktického návrhu.  

 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. Zdůvodněte, co nabízí vaše didaktické zpracování tématu oproti učebnicím s platnou doložkou 

MŠMT.  

 

2. Vysvětlete, do jaké míry byste považovala za přijatelné, když žáci budou s fiktivními rodinami 

pracovat s nadsázkou, případně si budou z vybraných rolí dělat legraci.   

 

 

V Praze 9. 1. 2021 

 

…………………………………………… 

Michaela Dvořáková 


