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Diplomantka předkládá diplomovou práci, jejíž hodnota tkví ve snaze předložit ucelený pohled na
právní výchovu. Tento pohled srovnává s tím, jak je právní výchova předepsána základními

materiály a prezentována ve stávajících nejrozšířenějších učebních materiálech. Na
základě této analýzy se diplomantka pokouší deñnovat výchovně vzdělávací obsah právní výchovy na
úrovni druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia a navrhuje

program právní výchovy v rámci výchovně vzdělávacího obom Výchova k občanství tak, aby učitelé
mohli využít stávajících vzdělávacích materiálů v uceleném a sjednocujícím přístupu.
Diplomantka svou práci postavila v následujícím sledu - nejdříve předkládá

charakteristiku právní
výchovy a pohled na rozvoj právní gramotnosti na uikladní škole. Zde je nutné zdůraznit, že se

musela
vyrovnávat se skutečností, že se teoretické stránce se ucelenému problému právní výchovy a rozvoje
právní gramotnosti v České republice prakticky nevěnuje pozornost, autorka byla nucena vycházet ze
zahraničních zdrojů, které porovnávala s českými rámcově vzdělávacími programy a učebnicemi pro
základní školu. Její koncepce je tedy cenným přínosem, který může inspirovat k hlubšímu zkoumání
této problematiky.
Ve druhé kapitole provádí diplomantka didaktickou analýzu učebních materiálů a programů. Při
stanovení kritérií pro svou analýzu vycházela jednak z požadavků rámcových vzdělávacích programů

na právní gramotnost žáků, ale i z oficiálních kritérií analýzy učebnic, podle kterých jsou učební texty
posuzovány pro udělení doložky Ministerstva školství, mládeže s tělovýchovy ČR.Na základních
školách jsou v současné době známy dva ucelenější programy zaměřené na rozvoj právní gramotnosti.
I tyto programy se autorka pokusila analyzovat.
Ve třetí kapitole se autorka pokusila nejenom o didaktickou analýzu tématického bloku Stát a právo
vzdělávacího oboru Výchova k občanství, ale porovnávala jej i se svým návrhem koncepce právní
výchovy prezentovaným v práci v první kapitole.
Čtvrtá kapitola je praktickým vyústěním práce, v němž se diplomantka pokusila o návrh programu
ucelenější právní výchovy s využitím stávajících učebních materiálů a projektů tak, aby byl inspirací
pro učitele bez nutnosti složitě vyvíjet vlastní učební materiály či odkládat koncepčnější přístup
k rozvoji právní gramotnosti na dobu, kdy se objeví nějaký nový program či projekt.
Didaktická analýza prezentována v diplomové práci mohla dle mého názoru být v některých bodech
ještě více cílenější na cíle a výstupy právní výchovy, ale vzhledem k úsilí, které musela diplomantka
vyvinout, aby dokázala zformulovat ucelenou koncepci právní výchovy a navrhnout reálný program,
jak k ní přistupovat ve stávajících podmínkách školy, stejně jako vzhledem k pravidelné a soustavně
práci diplomantky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit velmi dobře.
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