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Autorka si za téma své diplomové práce zvolila „zmapování“ důležité a aktuální výchovně
vzdělávací oblasti - právní výchovy. ,
Hlavní záměr své práce formuluje V Uvodu: „...zjistit podstatu a cíle právní výchovy,
analyzovat a zhodnotit současné učební materiály, které se ve výuce Občanské výchovy
používají a využít těchto poznatků při návrhu programu právní výchovy vzhledem
k požadavkům RVP ZV“ (viz s. 5).

'

Tomuto cíli odpovídá rozvržení práce, obsahující tři okruhy:
l. Vymezení pojmu práva a státoprávní výchovy (odpovídá kapitole 1.)

Didaktická analýza stávajících učebních materiálů a projektů a tematického bloku Stát

a právo (odpovídá kapitole 2. a kapitole 3.) a
3. Návrh programu právní výchovy na ZŠ (odpovídá kapitole 4.).

První část práce je svým rozsahem nejkratší (5.6 + 15) a také nejslabší. Vymezení práva
v oddíle 1.1 „Pojem práva“ tak, že „bývá nazýváno minimem morálky“ nestačí a z autorkou
použité charakteristiky práva objektivního a subjektivního není zřejmá jejich specifikace, ani
základní rozdíl mezi nimi (spočívající v tomto: Objektivní právo je představováno zákony a
jinými právními předpisy, jimiž stát určuje, jak se občané, organizace a státní orgány mají
chovat ve svých vzájemných vztazích; můžeme tedy říci, že objektivní právo všeobecně
upravuje společenské vztahy. Subjektivní právo, spjaté s určitým subjektem, vyjadřuje
oprávnění (nárok) účastníka právního vztahu; subjektivní právo se charakterizuje jako míra
právní možnosti chování účastníka právního vztahu. Například ve vztahu mezi věřitelem a
dlužníkem má věřitel na základě objektivních právních ustanovení občanského zákoníku o
půjčce subjektivní právo, aby mu dlužník v době splatnosti dluh splatil, a když dlužník
nesplní svou povinnost dobrovolně, může k tomu být donucen prostřednictvím soudu.)
Jednoznačně referující charakter (viz např. 1.7.: „Následující řádky představují to, o čem píše
publikace Civitas /Dostálová, 2001, s. 86 - 88/) působí nedostatečně a ploše. Dále: přirozená
práva jsou rovněž relevantním pojmem právní výchovy, a nelze je vymezovat pouze tak, že

. .ve ñlozoñi se často mluví o přirozených právech.“ (viz s. 7).
V části 1.2. „Podstata právní výchovy“ autorka vcelku správně formuluje, co vše právní
výchova zahrnuje a poukazuje i na její interdisciplinární přesahy. Nalezneme tu i „vztaženost“
jednotlivých témat ke klíčovým kompetencím (tento pojem však autorka nedefinuje) a
konkretizaci vzdělávacích obsahů státoprávní výchovy. Jestliže autorka jako jeden z hlavních
cílů právní výchovy na ZŠ formuluje jako „řešit problémy v oblasti práva“, je to dost
zavádějící, nebot” žák je prostě (a to ani ze zákona) řešit nemůže. Určitě by ale měli být žáci
seznámeni např. s trestní odpovědností kategorie mladistvých, s tím, jak je to s jejich
„zaměstnáváním“ (např.brigády ) a jaké náležitosti má mít pracovní smlouva, dále např. s
konkrétními projevy porušování dětských práv, symptomy týrání (fyzického i psychického)
dětí a co dělat v případě šikany. Tyto konkrétní a vzhledem k dané věkové kategorii aktuální
problémy v tematizacích právní výchovy, které autorka uvádí, chybí. Chybí i „téma“ pravidel
(jejich významu, funkcí atd.) - což by mělo předcházet výkladu pojmu „zákon,

zákony“.



Druhá část práce - didaktická analýza - působí mnohem promyšlenějí a systematičtěji.
Oceňuji, že autorka zde vychází z odborné teorie výzkumu učebnic a nároků kladených na
jejich didaktickou analýzu. Logicky a kompatibilně pak přechází ke konkretizaci jednotlivých
„složek“ a „rovin“ posuzování učebnic a učebních materiálů jako výchovně-vzdělávacích a
didaktických textů. Pro svůj rozbor si autorka zvolila 12 učebnic, 3 projekty a tematický blok
„Stát a právo“ ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost v RVP ZV. Didaktickou analýzu zde
autorka provádí důsledně a podle stanovených kritérií. Připomínku ktéto části práce bych
však měla k autorčiným fonnulacím týkajícím se charakteristiky projektů: na s. 34 hovoří o
„projektech spontánních a uměle vytvořených“ - což popírá podstatu projektového
vyučování;, na s. 35 uvádí tautologii, že :“projekt je projektem, protože je realizovaný
projektovou metodou“ - toto petítío princípíí má nulovou výpovědní hodnotu. Nelze
souhlasit ani s formulaci na s. 42, že projekt Občan je „. . .realizován na půdách některých ZŠ
a víceletých gymnázií“, nebot' tento projekt patří u nás k nejrozšířcnějším, svou dynamikou
nejpropracovanějším a V oblasti výchovy k občanství k nejefektivnějším.
Ve třetí části práce (s. 62 - 74) autorka strukturuje jednotlivá témata právní výchovy do dvou
období (pro 6. a 7. ročník ZŠ/primu a sekundu osmiletého gymnázia a pro 8. a 9. ročník
ZŠ/tercii a kvartu osmiletého gymnázia). Zde naopak (viz výtka k l. části práce) v 1. období
autorka dobře klade tematické těžiště právní výchovy do významu a podstaty pravidel (viz s.
66) a do oblasti lidských práv a do 2. období zařazuje i pracovní právo (s. 72). Tematickou
strukturaci autorka provádí podle vzdělávacích obsahů RVP ZV a uvádí i náměty pro využití
interaktivních metod ve vyučování.
Závěr do značné míry opakuje Úvod a je škoda, že autorka do něj nezařadila také zhodnocení,
resp. reflexi na základě odzkoušení/průběhu konkrétní hodiny dle svého návrhu.

Hodnocení:
Autorka prokázala schopnost koncepční a strukturované práce v pedagogickém přístupu
k právní výchově a schopnost formulovat jednotlivá témata ve vztahu ke klíčovým
kompetencím a s využíváním mezipředmětových vztahů.
Největší přínos práce spatřuji V didaktické analýze využívaných učebnic a učebních textů a ve
formulaci přehledného a strukturovaného „řazení“ témat právní výchovy na ZŠ -tím spíše, že
pro oblast právní výchovy v současnosti neexistuje ucelený, systematický a požadavkům RVP
odpovídající učební materiál.
Přes uvedené připomínky a určité nepřesnosti považuji tuto práci za přínosnou V její
analytické části a inspirativní pro pedagogické koncipování právní výchovy na ZŠ.

Praha, 4.5.2009 lrnur. veryuraskova, rnu.


