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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá významem a výukou právní výchovy na základní 

škole. Právní výchova většinou není ve školách samostatný předmět, ale je 

vyučován v rámci Občanské výchovy. V Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání (dále také RVP ZV) jsou cíle právní výchovy formulovány ve 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru Výchova k občanství, tematickém 

okruhu Stát a právo, ale pole působnosti právní výchovy postihuje i další témata. 

Hlavní záměrem této práce je 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 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a 

podmínkám školního prostředí. 

První kapitola obsahuje informace o právu a významu právní a státoprávní výchovy. 

Rozebíráno je postavení tematického bloku Stát a právo v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní školství, jeho přínos pro rozvoj klíčových kompetencí žáka a 

možnost propojení s ostatními vzdělávacími oblastmi a průřezovými tématy. 

Posoudit, jak je téma státu a práva zpracováno v některých vzdělávacích 

materiálech, je úkolem druhé kapitoly. Analýze jsou podrobeny čtyři učebnicové 

soubory a tři vzdělávací projekty, které se více či méně dotýkají právní 

problematiky. Posuzován byl především soulad učebních materiálů s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní školství, podpora klíčových kompetencí a 

očekávaných výstupů. U učebnic je navíc hodnoceno didaktické zpracování, tedy 

přehlednosti, úroveň motivační složky, prostor pro evaluaci a další kritéria. 

Třetí kapitola je věnována didaktické analýze tematického bloku Stát a právo. 

Didaktická analýza učiva vymezuje hlavní výchovně vzdělávací cíle, konkrétní cíle 

jednotlivých částí vzdělávacího tématu, obsah učiva, formy a metody práce ve 

výuce, mezipředmětové vztahy a způsoby zpětné vazby a ověření výsledků učení. 

V poslední části diplomové práce je navržen program právní výchovy, vycházející 

z poznatků a výsledků didaktické analýzy tematického okruhu Stát a právo a 

vybraných učebních materiálů. 
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1. Právní výchova a rozvoj právní gramotnosti na základní škole 

V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a východiska pro další postup při 

zpracovávání didaktické analýzy učiva tematického okruhu Stát a právo, hodnocení 

učebnic Občanské výchovy a některých vzdělávacích projektů s právní 

problematikou a následném vlastním návrhu programu právní výchovy. 

Nejprve se věnuji pojednání o právu, jeho významu a různých pojetí práva. Tímto 

pojmem se zabývá právní výchova, která je vyučována v rámci Výchovy 

k občanství na základní škole či Základech společenských věd ve vyšších ročnících 

gymnázia. 

Právní výchova spadá v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

pod tematický okruh Stát a právo, tudíž se zde zabývám také významem státoprávní 

výchovy a postavením okruhu Stát a právo v tomto školském dokumentu. 

1.1 Pojem práva 

Právo bývá nazýváno minimem morálky. Ovšem častěji jsme svědky toho, že 

pojmy právní a morální se úplně neshodují. 

Nejrozšířenějšími významy pojmu „právo" jsou právo v objektivním a subjektivním 

smyslu. 

Právo ve smyslu objektivním je systém obecně závazných pravidel lidského 

chování určený státem, který dodržování těchto pravidel zajišťuje.1 (Dědič, 1995, 

str. 17) Tato pravidla se nazývají právní normy. 

Objektivní právo nazýváme také právem platným, to znamená, že jde o právní 

normy, které jsou právě v daném okamžiku a stanoveném prostoru (státu) platné. 

Právní normy mají tři základní znaky - mají určitou státem akceptovanou formu, 

všeobecnou závaznost a jsou vynutitelné státní mocí. Právě ona vynutitelnost státní 

mocí je hlavním rozdílem mezi právní normou a ostatními společensky uznávanými 

pravidly chování. 

Všechny právní normy, které platí v určitém státě a v daném čase tvoří právní řád 

statu. 

1 DĚDIČ, J. A KOL. Učebnice práva. Praha: Prospektrum. 1995. ISBN: 80-7175-006-9 
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„Právem ve smyslu subjektivním rozumíme možnost chovat se určitým způsobem 

nebo určité chování vyžadovat. " 2 

Předpokladem vzniku subjektivního práva je existence práva objektivního.3 

(Harvánek 2006, str. 365) Právo chovat se určitým způsobem nebo požadovat 

splnění odpovídající právní povinnosti od někoho jiného je chráněno právními 

normami. 

Následující řádky představují to, o čem píše publikace Civitas.4 (Dostálová, 2001, 

str. 86-88) 

Právo je chápáno jako to, co není zakázáno etickými nebo zákonnými omezeními. 

Ovšem v tomto pojetí nemá nikdo morální ani zákonem stanovenou povinnost tato 

práva naplňovat a prosazovat. Jako příklad je uvedeno právo na vysokoškolské 

vzdělání, které má každý člověk, ale neznamená to, že vysoká škola má povinnost 

každého ke studiu přijmout a studium mu zajistit. 

Dalším možným výkladem významu je právo jako nárok, který někoho k něčemu 

opravňuje a zároveň všem ostatním ukládá morální či ze zákona vyplývající 

povinnost toto postavení respektovat a nenarušovat. Pokud je tato povinnost dána 

zákonem, jedná se o výše uvedené právo subjektivní. Jde například o volební právo, 

právo vlastnit majetek a další. 

Jako třetí zmiňuje publikace protiklad zákonem stanovených a morálních práv. 

Uzákoněná práva vyplývají ze zákona, jejich dodržování je vynutitelné a porušení 

soudně vymahatelné, naopak mravní právo je záležitostí tradic a zvyků a ukládá 

ostatním pouze morální povinnost zachovat je. 

Ve filozofii se často mluví o tzv. přirozených právech. Jde právě o práva morální, 

která ukládají povinnost všem a podle některých jsou nadřazena právním normám i 

pokud stojí v opozici k nim. „ Idea přirozeného práva je i součást zdůvodnění práva 

na revoluci. " 5 

2 BARTÚŠKOVÁ, J. Právní nauka pro odborné školy. Praha: Grada Publishing. 1998 
ISBN 80-7169-557-2, str. 18 
3 HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. Brno: Masarykova univerzita. 2006. ISBN: 80-210-3509-9 
4 DOSTÁLOVÁ, R. Civitas: text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů 
společenských věd. Praha: Institut sociálních vztahů 2001, ISBN: 80-85866-75-7 
5 DOSTÁLOVÁ, R. Civitas: text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů 
společenských věd. Praha: Institut sociálních vztahů 2001, ISBN: 80-85866-75-7, str.10 
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Nakonec je právo chápáno ve smyslu lidských práv, což jsou ideály, které by měla 

dodržovat každá společnost a každý stát. Jednotlivé vlády by se měli snažit o jejich 

naplňování a zabránit jejich porušování. Lidská práva jsou platná pro každého 

člověka bez ohledu na pohlaví, věk, státní příslušnost, rasu, náboženství atd.. 

1.2 Podstata právní výchovy 

Právní výchova je definovaná jako vzdělávací program, který vybavuje žáky 

znalostmi a dovednostmi týkajícími se právních předpisů, procesů, právního 

systému a předává jim základní hodnoty, jako je respekt a dodržování těchto 

pravidel. 

Důležité je rozvíjet u žáků kompetence, které potřebují pro orientaci v pluralitní 

demokratické společnosti založené na vládě zákona. Zákon se týká všech bez 

ohledu na věk či postavení. Proto se právní výchova musí zaměřovat na reálné 

problémy v každodenní situaci a jejich možnosti řešení. 

Právní výchova objasňuje význam základních pojmů jako je právo, moc, 

spravedlnost, svoboda, rovnost, principy demokracie atd.. Žáci se setkávají jak 

s vysvětlením těchto abstraktních pojmů na obecné rovině, tak jejich definováním 

v různých kontextech a praxi. Například se žák učí, že jeho individuální svoboda 

může být ve sporu s hodnotami společnosti a politickými prioritami. Základní 

principy a pojmy by měli být vysvětleny v původním významu, v historickém 

kontextu až k současnému vlivu a dopadu. 

Právní výchova si klade otázky, jaké zákony jsou potřebné v oblastech politiky, 

kultury a společnosti. Přitom zkoumá, jaké zákony se dotýkají přímo života žáků a 

naopak, jak mohou žáci právo ovlivňovat. Právní výchova by se měla zaměřit na 

právo v běžném každodenním životě. 

Důležitý je vztah mezi společností a občanem. Žáci by si měli uvědomit, že vláda a 

různé politické síly zajišťují a chrání práva občanů, ale že může dojít i ke zneužití 

moci. Žáci se zamýšlejí nad tématy jako je vztah mezi právem a mocí, občanská 

neposlušnost, trest smrti, oběti zločinů apod.. 

Zák se během výuky o právu seznamuje s funkcí a rolí práva v demokratických i 

jiných společnostech, způsoby tvoření zákonů, jejich uvádění v platnost a možné 
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výklady zákonů, jak vznikaly zákony a jiné právní instituce, s různými druhy práva. 

To vše na principu porovnávání podobností a rozdílů v různých právních systémech 

a kulturách. 

Dalším pojmem, se kterým se žák setkává je moc, struktura a funkce moci, typy 

vlád (jejich cíle, priority, omezení, pravomoci a jejich porovnání). 

K právní výchově patří také problematika sankcí a trestů za porušování práv a 

zákonů. Žák zjišťuje, jak jsou tyto sankce stanoveny a aplikovány, jaký je rozdíl 

mezi trestným činem a přestupkem atd.. 

Důležitou částí právní výchovy je výchova k lidským právům. Žák by se měl 

seznámit s významnými dokumenty o lidských právech jako je Listina základních 

práv a svobod, Všeobecná deklarace základních práv a svobod, Úmluva o právech 

dítěte, Evropská úmluva o lidských právech a další. Každé právo, obsažené v těchto 

dokumentech, by mělo být vysvětleno a uvedeno do reálných situací. 

Pojem spravedlnost by měl být analyzován na poli občanského a trestního práva, 

dále z pohledu problémů jako euthanasie, výjimečné tresty, holocaust atd.. Žák 

analyzuje ideální uplatňování spravedlnosti, v porovnání s realitou, zabývá se 

úlohou soudů a dalších právních institucí. 

Zmíněna by měla být také diskriminace, a to rasová, diskriminace na základě 

pohlaví, hlasovacích práv a pozitivní diskriminace. Žáci porovnávají principy 

rovných příležitostí uzákoněných v ústavě s každodenní realitou. 

Co se týče dovedností, které by měla právní výchova rozvíjet, především je 

důležité, aby si žák dokázal vyhledat potřebné informace o právu a právních 

oblastech, které se promítají do jeho života. Právní výchova rozvíjí schopnost 

porozumět sporům a konfliktům v právní problematice a v příhodnou dobu se do 

řešení problémů aktivně zapojit. 

Právní výchova rozvíjí komunikační a sociální dovednosti. Žák by měl umět sdělit 

své myšlenky, přesvědčení a názor na právo a právní otázky, analyzovat a kriticky 

posoudit právní předpisy, přesvědčovat, argumentovat, dělat kompromisy, stanovit 

si cíle, jak vlastní, tak společné pro skupinu, přijímat opatření atd.. 

Jedním z hlavních cílů je naučit žáky překonávat překážky a řešit problémy 

v oblasti práva. K tomu může sloužit i napětí mezi jednotlivými pojmy právní 

výchovy: svoboda-rovnost, moc-spravedlnost, stejnost-odlišnost, svoboda a řád, 

práva a povinnosti. 
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Právní výchova se nezaměřuje pouze na zprostředkování informací o právu a 

právních problémech. Jejím úkolem je také rozvíjet specifické postoje, přesvědčení 

a hodnoty. Mezi tyto hodnoty patří například podpora ústavní demokracie, oddanost 

ideálu spravedlnosti ve společnosti, respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti 

základních lidských práv. Učitel by měl žáky vést a motivovat k aktivní a 

odpovědné účasti na společenském soužití. Žáci by měli vnímat právo jako faktor 

ovlivňující sociální soudržnost a uskutečněné sociální změny. 

Právní výchova podporuje aktivní činnostně a zkušenostně orientované učení. Žáci 

zkoumají svá práva a povinnosti podle zákona, učí se řešit spory a řešení 

konfrontovat, diskutovat o veřejných a právních otázkách, ale i osobním vztahu 

k roli práva v životě jednotlivce. Tím se rozvíjí celoživotní schopnosti a dovednosti 

občana jako je schopnost kriticky myslet, vyhledávat informace, interpretovat je a 

pracovat s nimi, účastnit se řízení společnosti a zejména využívat přirozenou cestou 

nabyté právní gramotnosti v realitě každodenního života. 

Ideální pojetí právní výchovy vypadá jako diskusní kroužek, kde mohou žáci 

projednávat a analyzovat různé případové studie a problémy s právní tématikou, 

které konfrontují s platným právním řádem. Učitelé žáky motivují k projednávání 

složitějších právních otázek. Pozvat mohou odborníky z řad právníků advokátů, 

soudců, akademiků atd.. 

Právní výchova může být vyučována již v primárním vzdělávání, kdy budou 

vysvětleny základní pojmy. Postupně budou tyto pojmy zkoumány v širších 

souvislostech, společenských, národních a globálních.6 (Me Kinney, 1995) 

Školy jsou ideálním místem, kde se lidé seznamují se zákonem. Učitelé motivují 

žáky přemýšlet o veřejných otázkách, zapojovat se do diskuzí a řešit problémy 

v právních oblastech. Přesto by právní výchova neměla být pouze záležitostí škol. 

Také obce a města mohou zlepšovat právní gramotnost svých občanů a i v médiích 

je možné pracovat na zdokonalování právního vědomí lidí. Problematice právní 

výchovy by se měly ve větší míře věnovat i programy celoživotního vzdělávání. 

\C 

6 McKINNEY, M.C., KAPLAN, H. Essentials of Law-Related Education. Chicago: American Bar 
Association, 1995. ISBN 1-57073-141-1 
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1.3 Státoprávní výchova 

Význam státoprávní výchovy lze popsat prostřednictvím cílů, o které usiluje. 

V rámcovém vzdělávacím programu spadá tento obor do Výchovy k občanství (na 

střední škole do Společenskovědního základu) ve vzdělávací oblasti Člověk ve 

společnosti. 

Rámcový vzdělávací program považuje za hlavní cíle vzdělávacího bloku Stát a 

právo rozvíjet u žáků občanské a právní vědomí, posilovat smysl pro osobní i 

občanskou odpovědnost, seznámit žáky s činností politických institucí a orgánů a 

způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Žáci jsou motivováni k aktivní 

účasti na životě v demokratické společnosti. Státoprávní výchova vede žáky 

k respektování a uplatňování mravních principů a pravidel společného soužití, 

k odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.7 (RVP ZV) 

V širším kontextu by měla žákům státoprávní výchova pomoci orientovat se 

v běžných občanských situacích a vést žáky k dovednostem a postojům 

podporujících demokratické směřování společnosti. 

Podle Danuše Hořejšové by jedním z poslání státoprávní výchovy mělo být, aby si 

žáci uvědomili, že stát a právo jsou tu pro občany a ne naopak. „Žáci by měli 

pochopit, že politika není jen cesta k prosazování vlastních zájmů, nýbrž cesta, 

kterou jednotlivec může aktivně působit v regionálních, spolkových, profesních i 

odborových strukturách. "8 

Je nutné žákům vysvětlit, že právo má stránky pozitivní i restriktivní. Tedy že život 

v demokratické společnosti má právní rámec, pravidla, která se musí dodržovat a 

zároveň právní řád, který má společnost i každého jednotlivého občana chránit. 

Souvislost mezi právy a povinnostmi je velmi úzká, z některých práv vyplývá celá 

řada povinností.9 (Dostálová, 2001, str. 9) 

Zvyšování úrovně právní kultury ovlivňuje kulturu společnosti vůbec. Ovlivňuje 

politickou kulturu, politické názory a politické instituce. Rozvoj právní a politické 

kultury vede k upevňování právního řádu, zákonnosti a také k posilování 

společenských vztahů, které jsou podstatou společnosti. 

7 ' 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VUP. 2007 8 HOŘEJŠOVÁ, D. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd. Praha: Naše vojsko. 
1996. ISBN 80-206-0431-6 
9 DOSTÁLOVÁ R..Civitas: text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů 
společenských věd. Praha: Institut sociálních vztahů 2001, ISBN: 80-85866-75-7 
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Problematika práva se promítá do všech sfér lidského života. Právo zasahuje do 

oblasti soukromé, rodinné, politické a hospodářské. Společně s ostatními obory 

v rámci Výchovy k občanství mapuje současnou šířku a složitost společenského 

dění. Právní znalosti by měli umožnit člověku orientovat se ve složitých procesech 

lidského dění. Právo by mělo rozvíjet u žáků schopnost samostatně a hlavně co 

nejpřesněji se vyjadřovat, konkretizovat své myšlení, vnímat a tolerovat názory 

ostatních, přemýšlet o věcech, rozvážně tvořit soudy a správně argumentovat.10 

(Cauwenberghe, 1996, str. 57-58) 

O významu oboru píše Věra Jirásková v jedné své knize: „ ...právě tento předmět by 

měl ve studentech založit dispozici kjejich vlastnímu kritickému, samostatnému, 

hodnotícímu a především orientovanému přístupu k tomu, co obnáší život občana ve 

svobodné demokratické společnosti se všemi problémy, obtížemi a nároky, které 

jsou a budou na něho kladeny. To se v žádném případě nepodaří bez znalosti práv a 

povinností občana, bez znalosti a pochopení principů a vůbec smyslu demokracie, 

bez porozumění nezastupitelnosti vědomé aktivní účasti nás všech na řešení 

problémů, kterých ani v demokracii není málo. " n 

1.4 Přínos tématu Stát a právo k naplňování obecných cílů základního 

vzdělávání a jeho podíl na průřezových tématech a ostatních vzdělávacích 

oblastech 

Formulace obecných cílů základního vzdělávání je státem vymezené směřování 

vzdělávání, které by mělo vést k žádoucím změnám a efektivitě ve vzdělávání. Stát 

jejich vydáním požaduje, aby byly závazné pro všechny školy. Hlavní složkou 

těchto cílů je formulování tzv. klíčových kompetencí žáka, které má škola utvářet a 

postupně rozvíjet. Jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot, které vedou ke všeobecnému rozvoji osobnosti a uplatnění žáka. Stěžejními 

body jsou důraz na komplexní rozvoj kompetencí důležitých pro praktický život 

občana v dnešní společnosti a motivace k celoživotnímu vzdělávání. 

CAUWENBERGHE, C. Nové horizonty občanské výchovy. Prah: Porta linguarum, 1996. ISBN: 
80-901833-2-8 
11 JIRÁSKOVÁ, V. Občan v demokratické společnosti. Praha: Slon. 1999. ISBN 80-85850-78-8, 
str.10 
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Jak přispívá téma Stát a právo k rozvoji těchto obecných cílů? 

Například tím, že žák, který zná svá práva a povinnosti, má přehled o politických 

událostech a záležitostech, ví, na koho se má obrátit v určité svízelné situaci, umí se 

postavit před problém a nebojí se ho řešit, je považován za svébytnou, svobodnou a 

zodpovědnou osobnost. 

Státoprávní výchova vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, rozvíjí 

jejich schopnost žít a orientovat se ve společnosti, správně a otevřeně komunikovat 

s ostatními, respektovat sám sebe i druhé. 

Správnými metodami při vyučování této problematiky se žák učí řešit problémy, 

argumentovat, uvědomuje si důležitost spolupráce a komunikace a přistupuje 

kriticky k informacím, které dostává. 

Co se týká klíčových kompetencí, největší spojitost vnímám s kompetencí 

občanskou. Tematický okruh Stát a právo seznamuje žáky se základními principy, 

na nichž spočívají zákony a společenské normy, žák se učí, jaká jsou jeho práva a 

povinnosti ve škole i mimo ni, rozpoznává protiprávní jednání a uvědomuje si svou 

povinnost chovat se podle pravidel a ve prospěch demokratické společnosti. 

Státoprávní problematika připravuje člověka k tomu, aby obstál v otevřené 

pluralitní demokratické společnosti a vystupoval jako aktivní a odpovědný občan. 

Práva a povinnosti jsou vlastně pravidla pro bezpečný a spokojený život ve 

společnosti. Pochopení významu pravidel a nutnosti jejich dodržování je jedním 

z úkolů tématu Stát a právo. Pravidla se promítají do všech oblastí všedního dne, a 

proto můžeme říci, že tematický okruh Stát a právo je přínosem pro rozvoj všech 

klíčových kompetencí formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání. 

Průřezová témata jsou tematické okruhy v Rámcovém vzdělávacím programu, které 

se týkají současných společenských problémů. Jejich obsahy prochází napříč všemi 

vzdělávacími oblastmi a vzdělávacími obory, tudíž zde můžeme nalézt spojitosti 

s Výchovou k občanství a konkrétně i s okruhem Stát a právo. 

Nejtěsněji je Stát . a právo propojeno s průřezovým tématem Výchova 

demokratického občana. Toto průřezové téma má „vybavit žáka základní úrovní 

občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, 

problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její 
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získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské 

důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a 

povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a 

demokratických způsobů řešení. " 12 

Výchova demokratického občana je zaměřená na rozvoj vědomostí a dovedností 

žáka ale nezastupitelnou částí je utváření postojové a hodnotové orientace žáka. 

Průřezové téma, stejně jako vzdělávací okruh Stát a právo vychovává kúctě 

k zákonu, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, přispívá k utváření hodnot jako je 

spravedlnost, svoboda, tolerance, odpovědnost, vede k respektu ostatních atd.. 

Dalším průřezovým tématem úzce spojeným s problematikou Stát a právo je 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tematické okruhy i 

cíle těchto vzdělávacích oblastí jsou podobné, výuka směřuje k výchově 

zodpovědných a aktivních občanů, průřezové téma navíc zdůrazňuje, že takový 

občan bude zároveň občanem Evropy. 

Multikulturní výchova jako třetí téma by měla rozvíjet u žáků smysl pro 

spravedlnost, solidaritu a toleranci. Žáci by se měli naučit respektovat odlišnosti lidí 

a chránit své prostředí tak, aby si všichni byli rovni. Žák se učí rozpoznat 

protiprávní jednání, diskriminaci, měl by vědět, jak se v případě jejího zjištění 

zachovat a na koho se obrátit o pomoc. Ktomu pomohou znalosti a dovednosti 

získané při výuce státoprávní problematiky ve Výchově k občanství. 

Právní problematika a Mediální výchova zasahují do klíčových společenských 

situací, a proto i zde je možné najít úzké vazby mezi tématy. Média jako taková se 

považují za sociální instituce, které ovlivňují názory lidí, představují zdroj 

informací a vytvářejí podobu a hodnoty dnešní doby. Žáci se ve Výchově 

k občanství učí pracovat s informacemi z tisku, podrobovat je analýze a třídit je. Jak 

Mediální výchova, tak tematický okruh rozvíjejí kritické myšlení žáků a učí žáky 

přistupovat k přijímaným veřejným informacím s odstupem. 

Osobnostní a sociální výchova se vztahuje na osobnost žáka, jeho individuální 

potřeby a zvláštnosti a na jeho vztah ke společnosti jako prostředí, v němž se 

pohybuje. Proto je třeba, aby rozuměl každodenním situacím, které se dějí, 

způsobům lidského chování, společenským vzorcům a pravidlům, mravním 

hodnotám atd.. Právě v této oblasti vidím největší propojenost témat. 

12 ~ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha:VUP. 2007 
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Nesmíme zapomenout na Enviromentální výchovu, která se zabývá vztahem 

člověka k přírodě a prostředí, v němž lidé žijí. V oblasti ochrany životního prostředí 

je třeba angažovaných, aktivních lidí, kteří se vyznají v právní problematice. 

Zároveň by si měl žák uvědomit své povinnosti a odpovědnosti vůči životnímu 

prostředí. I v této problematice má vyučování tématu Stát a právo své místo. 

Z devíti vzdělávacích oblastí uvedených v RVP ZV má ke zkoumanému 

vzdělávacímu okruhu nejblíže oblast Člověk a jeho svět, kde se žák rovněž 

seznamuje se základy demokratických principů, lidskými právy a významem 

tolerance, upevňují se základy vhodného chování atd.. 

Výchova ke zdraví žákům pomáhá mimo jiné získat modely chování při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, učí žáky respektovat přijatá 

pravidla soužití mezi vrstevníky, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

apod.. 

Podstatná je určitá propojenost se vzdělávacími oblastmi Jazyk a jazyková 

komunikace a Informační a komunikační technologie. Žák se v nich učí vyhledávat 

a přijímat informace, třídit a rozlišovat je, kriticky hodnotit a vytvářet si vlastní 

názor, který je pak schopen obhájit v diskuzi. Správným užíváním slovních a 

vyjadřovacích prostředků se lépe vystupuje na veřejnosti nebo při kontaktu s úřady 

a dalšími institucemi. Kultivované vystupování a dovednosti pracovat s různými 

komunikačními technologiemi mohou být dobrým základem při hledání dalšího 

uplatnění žáka. 
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2. Didaktická analýza stávajících učebních materiálů a projektů ve 

vztahu k požadavkům rozvoje právní gramotnosti 

V této kapitole se zabývám výzkumem a hodnocením pojetí právní a státoprávní 

problematiky ve vybraných učebnicích a učebnicových souborech pro výuku 

Výchovy k občanství. Nejprve je však třeba definovat pojem učebnice, různé 

přístupy k učebnicím a funkce, které jsou jim připisovány. Také zmíním základní 

informace o výzkumu učebnic v Čechách i v zahraničí. Následuje stanovení kritérií 

analýzy a samotné hodnocení učebnic. 

Projekty ve vyučovacím procesu, jejich dělení a znaky, to je předmětem další části 

kapitoly, která je ukončena didaktickou analýzou vzdělávacích projektů 

zaměřených na rozvoj právní gramotnosti žáků. 

2.1 Význam a funkce učebnice 

„ Učebnice je druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým 

obsahem a strukturou. Má řadu typů, z nichž nejrozšířenějšíje školní učebnice. ",s 

První učebnice vznikaly několik tisíc let před Kristem, byly vyryty do hliněných 

destiček nebo psány na pergamenové svitky. K masovému rozvoji došlo v 15.století 

našeho letopočtu po vynalezení knihtisku. Mezi nejdůležitější zakladatele teorie a 

tvorby moderních školních učebnic patří Jan Ámos Komenský, který jako první 

v učebnicích spojil text s obrazem. Bylo to v učebnici Orbis Sensualium Pictus.'4 

(Průcha, 1997, str. 270) 

Učebnice je z funkčního hlediska v pedagogické teorii chápána ve dvou pojetích: 

- jako kurikulární projekt - prezentuje vzdělávací obsah a zprostředkovává ho 

vzdělávajícím se subjektům 

- jako didaktický prostředek pro učitele - je informačním zdrojem pro žáky i 

učitele, řídí a stimuluje učení žáků 15 

Z toho vyplývá, že učebnice má řadu funkcí, které popisuje Průcha v Moderní 

pedagogice. Učebnice prezentuje učivo, shrnuje informace, které prezentuje 

13 PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 2003. ISBN:80-7178-772-8, str. 258 
14 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál. 1997. ISBN: 80-7178-170-3 
15 PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 2003. ISBN:80-7178-772-8, str. 258 
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uživatelům. Učebnice ovlivňuje učení a vyučování, jde o didaktický prostředek, 

„který řídí jednak žákovo učení (např. pomocí otázek, úkolů aj.), jednak učitelovo 

vyučování (např. tím, že udává proporce učiva vhodné pro určitou časovou 

jednotku výuky apod.)íM. A v neposlední řadě má učebnice funkci organizační, to 

znamená, že napomáhá k orientaci uživatele učebnice, například prostřednictvím 

pokynů, obsahu, rejstříků, piktogramů atd..17 (Průcha, 1997, str. 278) 

„ Učebnice znamená významnou etapu didaktické transformace kulturních obsahů 

do školního vzdělávání. "'8 Předává informaci, jaký je obsah vzdělávání 

v konkrétním oboru, ale také jak by měli žáci s obsahem pracovat. Podle některých 

výzkumů způsob prezentace vzdělávacího obsahu v učebnici ovlivňuje didaktickou 

práci učitele ve třídě. Mnoho učitelů využívá učebnice jako jediného materiálu 

k přípravě a plánování výuky. Autoři knihy Učebnice pod lupou se domnívají, že 

učebnice využívají především začínající učitelé, protože si ještě nejsou jisti 

v aplikaci svých odborných a metodických znalostí a dovedností při vyučování. 

Učebnice jim nabízí cestu, jak řídit a organizovat výuku.19 (Maňák, Klapko, 2006, 

str. 46) Bylo zjištěno, že většina učitelů vyučují žáky pouze ta témata, která jsou 

obsažena v učebnici.20 (Krecht, Janík, 2008, str. 11-13) 

V posledních letech se mluví o vytlačení učebnice z pole didaktických prostředků 

v důsledku rozvoje a předností informačních technologií. To vylučuje profesor 

Maňák v práci nazvané „Zmizí papír jako nosič informaci?". Autor zmiňuje 

specifičnost učebnice tradičního typu, které jsou její univerzálnost, polyfunkčnost a 

nezávislost na dalších zdrojích.21 (Krecht, Janík, 2008, str. 19) „ Učebnice totiž 

doplňuje nebo i nahrazuje úlohu dřívějších učebních osnov a standardů. "22 

16PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál. 1997. ISBN: 80-7178-170-3, str. 278 
17 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál. 1997. ISBN: 80-7178-170-3 
18 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-1821-
7, str. 103 
19 MAŇÁK, J., KLAPKO, D. Učebnice pod lupou. Brno: Paido. 2006. ISBN 80-7315-124-3 
20 KNECHT, P., JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 2008. 
ISBN: 978-80-7315-174-4 
21 KNECHT, P., JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 2008. 
ISBN: 978-80-7315-174-4 
22 MAŇÁK, J. Zmizí papír jako nosič informace? In KNECHT, P., JANÍK, T. a kol. Učebnice 
z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 2008. ISBN: 978-80-7315-174-4, str. 19 
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2.2 Výzkum učebnic 

Výzkum učebnic patří mezi důležité oblasti pedagogického výzkumu. Tato forma 

výzkumu je rozšířená především v zahraničí, kde ji zaštiťuje Mezinárodní asociace 

pro výzkum učebnic a edukačních médií (IARTEM - International Association for 

Research on Textbooks and Educational Media), která vznikla v roce 1991 a má 

sídlo v Oslu. 

V českém prostředí se výzkumu učebnic věnovalo například Státní pedagogické 

nakladatelství, jež založilo Středisko pro teorii tvorby učebnic, a vydávalo edici 

Tvorba učebnic. Po převratu však tato aktivita ustoupila do pozadí jiných 

důležitějších pedagogických aktivit. To se změnilo v posledních letech, kdy dochází 

k rozmachu českého výzkumu školních učebnic. Důkazem toho byla Konference 

Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu, která se konala v roce 

2008 na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.23 (Knecht, Janík, 

2008, str. 27) 

Z hlediska cíle výzkumu odlišujeme dva hlavní přístupy, a to kurikulární a 

psychodidaktický. 

Kurikulární přístup klade důraz na vztah učebnice a kurikula. Učebnice je 

analyzována jako kurikulární projekt. Sledováno je především učivo v učebnicích. 

Psychodidaktický přístup hodnotí transformaci24, artikulaci25 a reprezentaci26 

obsahu učiva, styly práce s učebnicí ve výuce, vztahem mezi didaktickým textem a 

učením, jak žáci textům v učebnicích rozumí, jaký vliv má učebnice na žáka, učitele 

i rodiče. 

KNECHT, P. , JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 2008. 
ISBN: 978-80-7315-174-4 

Transformace vzdělávacího obsahu znamená přenesení vzdělávacího obsahu z podoby, v níž je pro 
žáky nedostupný, do podoby, v níž si ho žácimohou osvojit. (Knecht, Janík 2008, str. 92) 
' Pojem artikulace vzdělávacího obsahuje proces, při kterém je vzdělávací obsah do učebnic 

upraven, rozdělen a seřazen na jednotlivé části, úkoly a cvičení, tak, aby si ho žáci osvojili co možná 
nejlépe a nejjednodušeji. Tato část tvorby učebnic je podstatná proto, že obsah vzdělávání je 
rozsáhlý a jednotlivé jeho elementy jsou stejně důležité, stojí vedle sebe, ale žákům se vykládají 
v čase za sebou. Autor musí přemýšlet, jak bude vzdělávací obsah postupně žákům předkládán. 
^Knecht, Janík 2008, str. 96) 

Reprezentací vzdělávacího obsahu rozumíme zpřístupňování obsahu učiva žákům během výuky. 
Aby bylo učivo pro žáky dostupné, používá učitel různé pomůcky, slovní popisy, metafory, příběhy, 
obrázky, diagramy, vzorce, schémata, virtuální počítačové modely atd. Dále zohledňuje úroveň žáků, 
věk, předchozí zkušenosti a jejich obtíže v učení. Reprezentace je tedy výsledek transformace 
(Knecht, Janík 2008, str. 98) 
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2.3 Didaktická analýza učebnic a učebních souborů pro výuku Výchovy k 

občanství 

K analýze učebnic, kterou uvádím v této práci, přistupuji částečně z obou těchto 

přístupů (kurikulárního a psychodidaktického). Nejprve zkoumám soulad učebnic 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, což by odpovídalo 

prvnímu přístupu. Také hodnotím didaktické zpracování učebnice, jaká je logická 

stavba učebnice, obrazová složka, jaké činnosti učebnice podporuje, zda 

spolupracuje i s jinými vědními obory a informačními zdroji. Tato část analýzy by 

patřila k přístupu psychodidaktickému. 

Vzhledem ktomu, že je analýza prováděna pouze ve vztahu, jak se jeví mně, 

nemohu posoudit ostatní pohledy psychodidaktického přístupu, například, jak 

textové složce rozumí žák, jaký vliv na proces výuky učebnice má atd.. 

Před vlastní analýzou bylo nutné stanovit kritéria, která budu v učebních 

materiálech hodnotit. Nejprve jsem se soustředila na výběr učiva v učebnicích, zda 

odpovídá vzdělávacímu obsahu a očekávaným výstupům vzdělávacího okruhu Stát 

a právo, jak je uveden v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání. Další hodnocení učebnic se týkalo možností učebnic rozvíjet klíčové 

kompetence žáků a v poslední fázi jsem se věnovala didaktickému zpracování 

učebnic. 

Posuzovala jsem následující vlastnosti učebnice: 

logická stavba, přehlednost, členění, označení úrovně a typu cvičení 

motivační úroveň textové a obrazové složky 

aktivizující a problémové úkoly 

mezipředmětové vztahy 

autoevaluace pro žáky (způsoby hodnocení učebních výsledků, výsledky 

úkolů, evaluace v závěru kapitol tematického celku) 

odkazy na jiné informační zdroje 

doprovodné materiály (pracovní sešity, metodika ...) 

Následující analýza se netýká celých učebnic, ale pouze těch částí, které patří do 

vzdělávacího okruhu Stát a právo. 
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K posouzení jsem si zvolila čtyři učebnicové soubory vydané v různých obdobích. 

Nejstarší je učebnice Výchova k občanství J.B91ého27, která byla vydána již v roce 

1995 a jako jediná z mnou zkoumaných učebnic obsahuje v jedné knize učivo pro 

všechny čtyři ročníky druhého stupně základní školy. Další učebnicové soubory 

jsou Občanská výchova pro 6.-9.ročník ZŠ od Milana Valenty28, Občanská výchova 

pro základní školy, napsaná Marií Hrachovcovou a kolektivem autorů29 a nejnovější 

učebnicový soubor z nakladatelství Fraus, napsaný kolektivem autorů, Občanská 

výchova a rodinná výchova, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia30, jež 

byla vydaná teprve po zveřejnění nové koncepce vzdělávání ve formě Rámcových 

vzdělávacích programů. 

Učebnice klasifikuji každou zvlášť. Nejprve uvedu autory a nakladatelství 

učebnicového souboru a poté přistupuji k posouzení a hodnocení jednotlivých 

kriterií analýzy. 

27 BÍLÝ, J. Výchova k občanství. Učební texty pro 6.-9.ročník základní školy a odpovídající ročníky 
osmiletého gymnázia. Praha: Nakladatelství Fortuna. 1995 

28 VALENTA, M. Občanská výchova pro 6. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce 
s.r.o.. 1995. ISBN: 80-208-0424-2 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce s.r.o.. 
1996. ISBN: 80-208-0438-2 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 8. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce s.r.o.. 
1997. ISBN: 80-208-0439-0 
VLAENTA, M. Občanská výchova pro 9. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce s.r.o. 
1999. ISBN: 80-86287-13-0 

29 KOL, AUTORŮ. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy. Olomouc: Nakladatelství 
Olomouc. 1997. ISBN: 80-7182-036-9 
KOL. AUTORŮ. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy. Olomouc: Nakladatelství 
Olomouc. 1998. ISBN: 80-7182-043-1 
HRACHOVCOVÁ, M., BEZCHLEBOVÁ, M.. Občanská výchova pro 8. ročník a víceletá 
gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 1999. ISBN: 80-7128-062-8 
HRACHOVCOVÁ, M. A KOL. Občanská výchova pro 9. ročník a víceletá gymnázia. Olomouc: 
Nakladatelství Olomouc. 2000. ISBN: 80-7182-093-8 
30 JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova pro 
6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2003. ISBN: 80-
7238-207-1 
JANOŠKOVÁ, D„ ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2005. ISBN: 80-7238-393-0 
JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2004. ISBN: 80-7238-325-6 
JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2006 ISBN: 80-7238-528-3 
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JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova s blokem 

Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 

Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2003. ISBN: 80-7238-207-1 

JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná 

výchova. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství 

Fraus. 2004. ISBN: 80-7238-325-6 

JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná 

výchova. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství 

Fraus. 2005. ISBN: 80-7238-393-0 

JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná 

výchova. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství 

Fraus. 2006 ISBN: 80-7238-528-3 

Soulad s očekávanými výstupy a obsahem učiva vzdělávací oblasti „Stát a právo" 

v rámci Výchovy k občanství 

Učebnice je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. Jak obsah učiva, tak typy úkolů a cvičení vedou ke splnění vzdělávacích 

cílů a očekávaných výstupů části Stát a právo vzdělávacího oboru Výchova 

k občanství. 

K vysvětlení učiva jsou používány interaktivní typy cvičení s důrazem na propojení 

problematiky s životem žáků. Často se objevují otázky typu: „Jakým způsobem se 

člověk může účastnit na vládě své země? Kde můžete předložit své požadavky, 

nápady na zlepšení úrovně města?". V některých cvičením si mohou žáci vyzkoušet 

průběh voleb, sestavit zásady třídy, vytvořit listinu práv a povinností žáka ve třídě 

apod.. 

Velký přínos mají podle mého názoru otázky k zamyšlení: „Myslíš si o sobě, že 

přistupuješ ke všem lidem stejně?" „Je někdo nebo něco, co tě ve svobodném 

rozhodování omezuje?" „Kde se v člověku bere pocit odpovědnosti?" 

Díky pestrosti otázek a úkolů se žák posouvá na úrovni znalostí dovedností i 

postojů. 
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Podpora klíčových kompetencí 

Učebnice je barevná, interaktivní, zaměřená na aktivní zapojení žáka do vyučování. 

Nenajdeme zde příliš souvislého výkladu, ale hlavní zde zaujímají obrázky, grafy, 

fotografie atd.. Po stranách listů jsou doplňující otázky a úkoly, na které žáci mají 

hledat odpověď. Jen zřídka žáci přijímají informace pasivně. Tato část učebnice se 

mi líbí z toho důvodu, že motivuje zvídavé žáky vyhledávat další informace a 

ukazuje jim, že všechno co je v učebnici je pouze základ a oni sami si můžou 

znalosti doplňovat. Navíc jsou zde většinou i odkazy na další informační zdroje, což 

také žáky podněcuje k dalšímu rozšiřování vědomostí. Některé úkoly se nevztahují 

jen na občanskou výchovu, ale nalezneme tu i úkoly matematické a jazykové. Žáci 

opět zjišťují, jak se jednotlivé vědy a předměty doplňují a slučují. 

Podle mého názoru je učebnice pro žáky i učitele motivující pomůckou k dalšímu 

vzdělávání. 

Celý učebnicový soubor je založen na zvládání praktických úkolů a problémů. Tyto 

úkoly jsou označeny symbolem kladívka, tudíž je žáci snadno poznají. Učebnice se 

věnuje současným problémovým otázkám. Žáci si mohou vyzkoušet různé metody 

a postupy řešení problémů, porovnávat svá řešení s jinými a zodpovídat za výsledky 

své práce. 

Komunikativní složka hraje v učebnici důležitou roli. Komunikace probíhá mezi 

učitelem a žákem, ale i mezi žáky. Prostor je vyhraněn pro diskuzi, kde žáci 

obhajují a vysvětlují svoje názory a respektují názory ostatních. 

Komunikativní kompetence je podporována a rozvíjena také ve skupinových 

cvičeních, kde jsou žáci členy skupiny, která odpovídá za výsledek své práce. 

Učebnice často odkazuje na jiné informační zdroje, používá úryvky z novin a 

časopisů a různých typů masmédií, které dnes hrají významnou roli v komunikaci. 

Učebnice obsahuje celou řadu skupinových či párových úkolů. Právě tato cvičení 

umožňují žákům zapojovat se do skupin, zjišťovat důležitost spolupráce a 

komunikace, důležitost dodržování pravidel ve společenství a prosazování práv. Ve 

skupinových úkolech se učí naslouchat ostatním, ale i obhajovat vlastní názor a 

argumentovat. To podporuje jejich vlastní sebedůvěru a vytváří jejich představu o 

sobě samých. Ve skupině je žák odpovědný jak sám za sebe, ale i za skupinu. 

Kompetence občanské úzce souvisí s tématem předmětu Výchova k občanství. Žáci 

se seznamují s problematikou zákonů a právních norem, uvědomují si svoje práva a 
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povinnosti, učí se chovat v různých životních situacích, komunikovat s okolním 

prostředím, respektovat lidi i věci kolem sebe. 

Žáci se učí pracovat ve skupinách, řeší společně i individuálně různé úkoly, 

rozhodují o postupu práce a využívají přitom znalosti a zkušenosti z ostatních 

vzdělávacích oblastí. 

Učebnicová řada z nakladatelství Fraus maximálně rozvíjí všech šest klíčových 

kompetencí uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. 

Klíčové kompetence se doplňují a prolínají v různých typech úkolů. 

Didaktické zpracování učebnice 

Vzdělávací oblast stát a právo je zastoupena v každém dílu (každém ročníku) 

učebnicového souboru, a to tak, že na sebe jednotlivé díly navazují, resp. rozšiřují 

znalosti, dovednosti a postoje z předcházejícího ročníku. Učivo je představováno od 

nejjednoduššího a nejzákladnějšího k obtížnějším částem tématu. Právní i 

politologická část je ukončena kapitolami o problematice v Evropské unii. 

Učebnicový soubor je jednotný ve zpracování. Na začátku knihy najdeme obsah a 

rozdělení kapitol do tematických celků. Označení tematického celku najdeme na 

každé stránce v záhlaví, což vede k lepší orientaci. Tematický celek je rozdělen na 

kapitoly. Jejich začátek je vyznačen barevným nadpisem a konec barevným 

rámečkem, ve kterém je krátké shrnutí kapitoly. Po stranách listů je barevně 

označený okraj, kde najdeme doplňující informace, otázky a úkoly. 

Důležité termíny a pojmy jsou napsány tučně. 

Pro souvislou práci s učebnicí je nutná přítomnost učitele, jenž proces učení 

koordinuje. Učebnice je plná grafů, obrázků a fotografií, které jsou doplňovány 

textem a proto může zpracování učebnice na některé působit nepřehledně. 

Úroveň úkolů označena není, úkoly jsou rovnocenné, pouze otázky a úkoly na 

okrajích stránky jsou doplňující a dobrovolné. Piktogramy označují typ úkolu, 

cvičení, ale také upozornění na důležitost informace, či zda jde pouze o zajímavost. 

Na konci každého dílu učebnice je věcný a jmenný rejstřík, dále seznam použité 

literatury, citace z webových stránek a zdroje fotografií. 

Motivovat žáky by měla obrazová složka, která je velmi pestrá. Sami autoři v úvodu 

upozorňují, že byl při tvorbě učebního materiálu kladen důraz na vizualizaci učiva. 

Další důležitou roli hrají typy otázek a úkolů, které podněcují aktivitu žáků. Pro 
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nejzvídavější jsou určeny doplňující úkoly po okrajích. Nápady, jak uvést a pojmout 

kapitolu nebo hodinu jsou nastíněny v metodice pro učitele. 

Všechna cvičení patří mezi aktivizující a interaktivní typy cvičení, jen málo se zde 

užívá čistého výkladu teorie. Žáci musí vyhledávat informace, odpovídat, plnit 

úkoly, je zde využito hry, inscenační hry, diskuze, práce ve skupinách. Úkoly jsou 

pestré a rozmanité a jsou označeny příslušným piktogramem pro lepší orientaci. 

V žádném případě žáci nepřijímají informace pouze pasivně. 

V učebnici jsem nenašla žádný prostor pro autoevaluaci ani klíč k řešení úkolů. 

Výsledky úkolů jsou v metodice pro učitele. 

Nejbližší vztah předmětu Výchova k občanství najdeme v této učebnicové řadě 

k dějepisu. Toto propojení je společné téměř všem učebnicím v této analýze, a to 

z důvodu podobnosti některých témat a zařazení oborů Výchova k občanství a 

Dějepis do shodné vzdělávací oblasti Člověk a společnost v Rámcové vzdělávacím 

programu pro základní školy. 

Velice zajímavé je zde propojení s Českým jazykem a literaturou. Žáci pracují se 

Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov, jsou zde úkoly typu: „vysvětli 

význam slova", „přečti si povídku Poslední soud od Karla Čapka" atd. 

Zastoupení v učebnici má i zeměpis, především v podobě různých map a odkazů na 

obce, města a instituce v České republice a také v kapitole o Evropské Unii. 

Kladně hodnotím časté propojení s průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího 

programu Mediální výchovou a Osobnostní a sociální výchovou, což jsou poměrně 

nové obory a opět se ukazuje, že při vzniku učebnice se autoři snažili o co největší 

soulad s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Jen okrajově se v učebnici najdou cvičení z matematiky např. „vypočítej, kolik let 

byl T. G. Masaryk naším prezidentem". 

Tato učebnice často odkazuje na jiné informační zdroje. Kromě úkolů jako 

„vyhledej ve Slovníku spisovných slov" nebo „najdi na mapě" je na zadní obálce 

odkaz na doplňková cvičení na webových stránkách nakladatelství www.fraus.cz a 

v metodice najdeme odkazy na další internetové portály a vyhledavače. 

K učebnicové řadě Občanská výchova, Rodinná výchova je k dispozici také 

metodika pro učitele, kde jsou mimo jiné k dispozici pracovní listy pro žáky 

k ofocení. Nakladatelství Fraus rozšiřuje nabídku úkolů a cvičení na webu 

www.fraus.cz. 
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Možnosti využití učebnice v právní výchově 

Učebnice se v každém ročníku věnuje právním tématům. Jednotlivé kapitoly 

s právní tématikou je možné ve výuce právní výchovy používat, protože je zde 

mnoho aktivizujících cvičení a problémových úkolů, z nichž některé jsou 

orientované i na aktivity mimo školu. Učebnice nabízí celou řadu právních otázek 

k zamyšlení a diskuzi. Pro právní výchovu bych inspiraci tímto učebním materiálem 

doporučila. 

KOL. AUTORŮ. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc. 1997. ISBN: 80-7182-036-9 

KOL. AUTORŮ. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc. 1998. ISBN: 80-7182-043-1 

HRACHOVCOVÁ, M., BEZCHLEBOVÁ, M. Občanská výchova pro 8. ročník 

a víceletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 1999. ISBN: 80-7128-

062-8 

HRACHOVCOVÁ, M. A KOL. Občanská výchova pro 9. ročník a víceletá 

gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 2000. ISBN: 80-7182-093-8 

Soulad s očekávanými výstupy a obsahem učiva vzdělávací oblasti ..Stát a právo" 

v rámci Výchovy k občanství 

Učebnice vznikala postupně vletech 1997-1999, tedy vletech, kdy Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání nebyl konkrétně formulován. Přesto 

tato učebnice ve velké míře odpovídá požadavkům RVP. 

Co se týká obsahu učiva podle RVP, je v učebnici obsaženo beze zbytku. 

V souvislosti s očekávanými výstupy musím podotknout, že pokud by žák pracoval 

pouze s touto učebnicí, bez zásahu, doplňujících úkolů a vedení od učitele, myslím, 

že by očekávané výstupy oboru nenaplnil. V porovnání s teorií je zde málo 

praktických úkolů, které by se zaměřovalo na propojení učiva s každodenním 

životem. Žáci nemají mnoho příležitostí aplikovat získané znalosti v praxi a tím si 

je ještě lépe osvojit a uvědomit si jejich význam. Důkazem toho je i metodika pro 

učitele, která je přesným návodem, jak každou lekci vést, co dělají žáci a co učitel. 

Ve většině případů je ukončením lekce „učitel shrne ...". 
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Co se mi na této učebnici líbí, že podporuje u žáků sledování aktuálních informací 

týkajících se právě probírané látky. Např. jsou zde úkoly jako: „Sledujte dnes 

zpravodajskou relaci a zaznamenejte, kde všude jsou porušována lidská práva" 

„vyhledejte v tisku..." atd. 

Podpora klíčových kompetencí 

Tato učebnice je zpracovaná poměrně netradičně. Jde o učební materiál podobající 

se pracovnímu sešitu. Na první pohled je patrné velké množství oddechových 

úkolů, jako jsou křížovky, doplňovačky atd.. Po podrobnějším prozkoumání 

učebnice jsem usoudila, že je zde málo podnětů k vlastní samostatné práci žáků. 

Jsou zde potřebné informace k tématu, otázky k teorii, hravé úkoly slouží většinou 

jako odpověď na předchozí otázku, ale motivace k dalšímu prohlubování poznatků 

a dalšímu vzdělávání tu chybí. 

Problémová metoda se v učebnici nachází v některých skupinových úkolech. Často 

se tu vyskytuje diskuze na téma „Jak bys řešil...", kterou žáci společně reflektují a 

vyvozují společné závěry. 

Kompetence komunikativní je rozvíjena prostřednictvím otázek a úkolů, které 

vedou žáky k zapojování do diskuzí a tím vyslovovat vlastní názor a naslouchat 

druhým. Učebnice obsahuje texty k zamyšlení, které nutí žáky formulovat vlastní 

myšlenky v ústním i písemném projevu. Najdeme zde některé netradiční úkoly, 

obrazový materiál, který žáky naučí orientovat se v různých typech informačních 

zdrojů. 

Učebnice zařazuje skupinovou práci, jež rozvíjí schopnost spolupráce. Pozitivně 

hodnotím úkoly „vymyslete pravidla města, třídy" apod.. Tyto úkoly učí žáky 

nutnosti dodržování pravidel a žáci si uvědomují, jak těžké je se na těchto 

pravidlech shodnout. Na konci takových cvičení následuje reflexe a sebereflexe, což 

je dnes hodně prosazováno nejen ve škole. Žáci hodnotí práci ve skupině i svoje 

vlastní chyby a úspěchy. 

Rozvoj občanské kompetence je patrný již v tématu Stát a právo. 

Pracovní kompetence je rozvíjena ve skupinové práci i při řešení individuálních 

úkolů. Žáci používají různé metody řešení úkolů a učí se používat ten nejúčinnější a 

nejrychlejší. 
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Učebnice je v souladu s klíčovými kompetencemi, ale podle mého názoru málo 

pracuje s problémovými úkoly. 

Didaktické zpracování učebnice 

Vzdělávací okruh Stát a právo je zastoupen v každém dílu (ročníku) učebnicového 

souboru, učební látka je postupně v každém následujícím díle rozšiřována, najdeme 

zde návaznosti a opakování nejdůležitějšího učiva. 

Kniha je rozdělena na větší tematické celky, které se dále dělí na kapitoly. V obsahu 

na začátku učebnice najdeme seznam pouze hlavních velkých tematických celků. 

Zaznamenala jsem nesrovnalosti v pojetí a zpracování jednotlivých dílů a kapitol. 

Jelikož byly díly zpracovávány různými autory a postupně, je koncepce nejednotná. 

Učebnice pro 6. třídu funguje především jako pracovní sešit, který žáci na základě 

pokynů doplňují, teorii přijímají od učitele (v metodice pro učitele je popsán systém 

hodiny a učitel se zde dovídá, jaké učivo má žákům vyložit sám a jak pokračovat 

s úkoly v učebnici). Učebnice pro 7. třídu hodně využívá práci s textem. Kapitola se 

většinou skládá z aktivizujících otázek na začátku, následuje povídka, příběh nebo 

jiný text a poté následují další otázky a úkoly k textu. Opět je výklad teorie na 

učiteli. Učebnice pro 8. a 9. třídu se zaměřují na zprostředkování teorie, proto je zde 

převážně text o učební látce a následují otázky a úkoly k učivu. 

Také grafické zpracování učebnice je odlišné. V I . a 2. dílu jsou otázky a úkoly 

vyznačeny tučně, ve 3. a 4. dílu jsou tučně vyznačeny důležité termíny a pojmy. 

V učebnici není odlišena úroveň a typ cvičení. 

Další problém jsem měla se zařazením státoprávní problematiky v 1. díle 

učebnicového souboru. Žáci 6. třídy se zde seznamují s obecní a státní 

samosprávou, důležitostí pravidel ve společnosti a problematikou národnostních 

menšin. Tyto kapitoly jsou zařazeny v tematickém celku Obec, region, země a to 

s dalšími kapitolami, které se věnují významným místům ČR, Praze a významným 

místům, rodákům a památkám obce. Řazení kapitol v tomto tematickém bloku 

považuji za nelogické, témata vlastivědy se střídají s tématy státoprávními. 

Na motivační složku je podle mého názoru kladen nej větší důraz. K tomu slouží 

fotografie, obrázky, křížovky, osmisměrky, doplňovačky. Ve vyšších ročnících 

hravějších forem ubývá a přibývají různé texty k zamyšlení. Učebnice funguje 
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zčásti jako pracovní sešit, který žáci vyplňují. To může fungovat jako motivace, 

protože žáci sledují, co už mají hotovo a co je čeká. V úvodu každého tématu je 

stránka plná fotografií. Tu bych zařadila do motivace - žáci hledají souvislosti 

s tématem a je aktivizováno jejich myšlení o daném problému. Negativně hodnotím 

černobílé zpracování grafické složky. 

Učebnicová řada je plná aktivizujících úkolů a cvičení. V prvním díle je více 

oddechových cvičení ve formě křížovek a podobných typů, které slouží např. 

k doplnění slova do definice. Přímo problémové úkoly jsem zde nenašla. Ve vyšších 

ročnících se hodně užívá práce s textem, přibývá otázek k zamyšlení a skupinových 

úkolů. 

V učebnicích jsem nenašla místo s výsledky úkolů. Odpovědi na otázky a řešení 

cvičení jsou v metodice. Sebereflexe komplexní tu není, ale některé skupinové 

úkoly jsou ukončeny několika otázkami k zhodnocení, jak se žákům pracovalo, o co 

je úkol obohatil, co by příště změnili atd.. 

Také tato učebnice je nejvíce propojena s dějepisem. Zajímavé jsou autentické 

fotografie některých historických událostí a jejich popis. Také je zde použito 

uvádění příkladů z minulosti (například z oblasti porušování lidských práv v 

historii). 

Důležitou složkou pro druhý díl učebnice jsou literární povídky a příběhy 

k zamyšlení a pro práci s textem, což by se dalo posoudit jako výborný 

mezipředmětový vztah oboru s Českým jazykem a literaturou. 

Odkazy na jiné informační zdroje se zde nevyskytují. Několikrát se objeví úkol 

„najdi v tisku...", ale to nepokládám za konkrétní zdroj informací. 

Vedle učebnice existuje metodika pro učitele. 

Možnosti využití učebnice v právní výchově 

Pro právní výchovu bych využila některé typy úkolů, například texty věnující se 

tématu lidských práv a na ně navazující úkoly a otázky k zamyšlení.31 V učebnici 

pro devátý ročník je blok Stát a právo, kde jsou zajímavě, prostřednictvím tabulek, 

KOL. AUTORŮ. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy. Olomouc: Nakladatelství 

Olomouc. 1998. ISBN: 80-7182-043-1 (str. 108,115 
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zpracována státoprávní témata, jako typy států, rozdíly mezi pravicí a levicí, znaky 
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politických ideologií atd.. 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 8. ročník. Praha: Vydavatelství a 

nakladatelství Práce s.r.o. 1997. ISBN: 80-208-0439-0 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a 

nakladatelství Práce s.r.o. 1996. ISBN: 80-208-0438-2 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 6. ročník. Praha: Vydavatelství a 

nakladatelství Práce s.r.o. 1995. ISBN: 80-208-0424-2 

Soulad s očekávanými vvstupv a obsahem učiva vzdělávací oblasti „Stát a právo" 

v rámci Výchovy k občanství 

Tato učebnice vznikla před zavedením Rámcového vzdělávacího programu do 

praxe, z čehož vyplývá, že nesplňuje všechny požadavky tohoto dokumentu. 

Přesto je učebnice v souladu s obsahem učiva vzdělávacího oboru Výchova 

k občanství, v oblasti Stát a právo. 

Požadované očekávané výstupy však nemohou být zaručeny, pokud by žák pracoval 

pouze na úkolech, které jsou v učebnici zadány. 

Podpora klíčových kompetencí 

Kompetenci k učení učebnice podporuje prostřednictvím motivační složky, což jsou 

příběhy žáka Romana, připomínající Foglarovy Rychlé šípy. Příběhy sice na sebe 

příliš nenavazují, ale vždy se týkají probírané látky. Žáci získávají spoustu 

informací čtením příběhu a odpovídáním na otázky. Tím se učí vyhledávat 

informace z psaného textu. 

Problém a jeho řešení bývají většinou popsány vtipnou formou v příběhu. To 

neznamená, že žáci se problémem nezabývají, naopak se mu mohou věnovat z jiné 

stránky, jiného úhlu pohledu. Úkoly a otázky po skončení příběhu k tomu nabádají. 

V inscenační hře je většinou vzniklý problém řešen v různých situacích. 

32 

HRACHOVCOVÁ, M. A KOL. Občanská výchova pro 9. ročník a víceletá gymnázia. Olomouc: 
Nakladatelství Olomouc. 2000. ISBN: 80-7182-093-8 (str. 46-64) 
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Problémy, které se řeší, ale často nejsou již tolik aktuální a navíc žáci si je často 

spojují s Romanem a nezařadí je do reálného života. 

Téměř v každé kapitole je jedna inscenační hra, v které si žáci vyzkouší různé 

sociální role, pochopí různé úhly pohledu na problém. Hra je založena na spolupráci 

a komunikaci herců a vede k dalšímu hodnocení a rozhovoru o tématu. 

Kompetence sociální a personální je rozvíjena díky skupinovým úkolům a 

dramatizace. Žáci přijímají různé role a situace, které později hodnotí. Nezabývají 

se problémem pouze ze své pozice, ale vžívají se i do pozic odlišných. 

Kompetence občanské vyplývají z tématu vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Žáci se učí o podstatě práv a povinností každého občana, chápe význam státních 

institucí, učí se žít ve společnosti a rozhodovat se správně v různých životních 

situacích. 

Učebnice je velmi pestrá co se týče typů cvičení - žák neuplatňuje pouze jednu 

strategií řešení úkolu, ale musí hledat různé varianty. Tím rozvíjí své pracovní 

kompetence, když se učí, že v práci je třeba rozmýšlet a hledat nejlepší metody pro 

plnění úkolů. Pomocí skupinových úkolů je rozvíjena dovednost pracovat ve 

skupině. 

Učebnice je v souladu s klíčovými kompetencemi Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní školy. 

Didaktické zpracování učebnice 

Tato učebnicová řada je sestavena přehledně. Vzdělávací oblast Stát a právo je 

zastoupena v každém ročníku, nejvíce v 7. třídě. 

Každý díl se dělí do větších tematických bloků, označených velkým tiskacím 

písmem, dále se dělí na kapitoly. Členění kapitol je pravidelné - uvedením do 

problematiky je příběh vrstevníka Romana a jeho zážitků ze školy, vyučování 

z domova atd.. Po příběhu následují očíslované otázky a úkoly vztahující se buď 

přímo k vyprávění, nebo k učivu. Důležité definice a pojmy jsou vysvětleny 

v oranžovém rámečku. Poslední úkol se jmenuje detektivní úkol. 

Úroveň a typ úkolů není vyznačena, pouze poslední detektivní úkol je vyznačen 

obrázkem, ale odlišnost tohoto úkolu od ostatních jsem nezaznamenala. Většinou 

mají žáci něco vyhledat, spočítat, doplnit atd. jako v jiných cvičeních. 
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Motivační roli plní příběh stejně starého chlapce. Příběh je zasazen do prostředí 

školy a vyučování, takže se s ním mohou žáci identifikovat a prostředí je jim 

známé. Mínusem ale hodnotím délku příběhů, protože některé jsou tak dlouhé, že 

jejich přečtení zabere celou hodinu. Zde je na učiteli, jak příběh žáci přečtou, jestli 

doma nebo v hodině, nebo si příběh rozdělí na části do více vyučovacích jednotek. 

Velice pěkné a vtipné jsou ilustrace Karla Benetky, které jsou nejen nápadité, ale 

tvoří i podstatnou roli při vysvětlování učiva. 

Ačkoliv se zdá, že nejdůležitější v učebnici jsou příběhy a je zde málo prostoru pro 

aktivitu žáků, není to tak. Typy cvičení, otázek a úkolů jsou velmi rozmanité, žáci 

přiřazují, doplňují, odpovídají na otázky. V mnoha kapitolách je inscenační hra, kde 

si žáci vyzkoušejí různé životní role. Často je zde úkol „uveď příklad ze 

společnosti/ ze své zkušenosti/ z minulosti", kde žáci hledají souvislosti s vlastními 

zážitky nebo reálnými situacemi. 

Na konci každého tematického bloku najdeme otázky a úkoly pro zopakování, ale 

bez možnosti kontroly řešení. Dále je zde vědomostní hra, týkající se tématu. 

Tato učebnice je propojena s dějepisem asi nejvíce. Některé kapitoly bych úplně 

vynechala a přesunula do učebnice dějepisu. Různé mapky a jejich popisy uplatňují 

vazbu se zeměpisem. Typické pro zakončení každé kapitoly je inscenační hra, takže 

zde cítíme propojení s dramatickou výchovou. 

Odkazy na jiné informační zdroje jsem nezaznamenala. 

Učebnice nemá žádné doprovodné materiály. 

Možnosti využití učebnice v právní výchově 

Z této učebnice bych pro právní výchovu vyžila některé inscenační hry například 

Hra na soudní líčení33, nebo hra na obecní zastupitelstvo34. Samotné zpracování 

kapitol v příbězích, které vypráví o právních tématech je zajímavé, ale nesměřuje 

žáky k aktivnímu zapojení do výuky. Proto bych se jako učitel právní výchovy 

33 VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce s.r.o. 
1996. ISBN: 80-208-0438-2 (str.99) 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 6. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce s.r.o. 
1995. ISBN: 80-208-0424-2 
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inspirovala pouze z úkolů a otázek na konci kapitol. Využít je možné také některých 
• * 35 
ilustrací, které se věnují právní problematice. 

BÍLÝ, J. Výchova k občanství. Učební texty pro 6.-9.ročník základní školy a 

odpovídající ročníky osmiletého gymnázia. Praha: Nakladatelství fortuna. 1995 

Soulad s očekávanými výstupy a obsahem učiva vzdělávací oblasti ..Stát a právo" 

v rámci Výchovy k občanství 

Učebnice není v souladu s očekávanými výstupy a učivem uvedenými v RVP, 

protože vznikla dříve než Rámcový vzdělávací program. 

Podpora klíčových kompetencí 

Učebnice ani nerozvíjí klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím 

programu. 

Didaktické zpracování učebnice 

Učebnice je rozdělena na ročníky, tematické celky a kapitoly. Vzdělávací oblast stát 

a právo jsou zastoupena v 6., 7. a 9. ročníku a učivo je postupně prohlubováno. 

Kniha je přehledná, začátek ročníku je označen v záhlaví v tmavém rámečku, 

tematické bloky očíslovány a začátek kapitoly napsán velkým tiskacím písmem. 

Jednotlivé kapitoly jsou navíc děleny do odstavců, na jejichž začátku je klíčové 

slovo vztahující se k odstavci. Důležité učivo je napsáno tučně, doplňující 

informace zmenšeným písmem. 

Na konci každé kapitoly jsou tučně uvedené otázky a úkoly. 

Úkoly nejsou označené podle typu a úrovně. 

Motivační složka zde není zastoupená ani typem úkolů, ani grafickou složkou. 

Po výkladu teorie následuji otázky na dané téma. Prostor pro sebehodnocení jsem 

nenašla. 

Výklad témat Občanské výchovy je někdy doplněn o úryvky z učebnic dějepisu, 

literární děl a důležitou roli zde hraje filozofie. 

35 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce 

s.r.o. 1996. ISBN: 80-208-0438-2 (str.87-88) 
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Odkazy na jiné zdroje informací jsem nezaznamenala. Doprovodné materiály 

k učebnici nejsou k dispozici. 

Tuto učebnici bych doporučila jako možný materiál pro přípravu učitele na výuku, 

protože informace v učebnici v některých částech odpovídají požadovaným 

znalostem problematiky, ovšem jde pouze o souvislý psaný text bez jakékoli 

motivující a aktivizující složky. Učitel musí obsah učebnice přizpůsobit výuce a 

možnostem žáků. 

Možnosti využití učebnice v právní výchově 

Tato učebnice je starší a nenabízí příliš možností k využití v právní výchově. 

Najdeme zde pouze vysvětlení teorie bez možnosti uplatnění v praxi. 

2.4 Analýza vzdělávacích projektů s právní problematikou 

V úvodu se budu zabývat tím, co to vlastně projekt je a jaké má znaky. Pro začátek 

uvádím dvě definice pojmu projekt ve vyučování, z kterých můžeme vyčíst důležité 

vlastnosti projektů. 

„Projekt je komplexní praktická úloha (problém/téma) spojená se životní realitou, 

kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření 

adekvátního produktu "36 

» Projekt je komplexní úkol (problém) spjatý s životní realitou, s nímž se žák 

identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností 

dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a 

hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti. "3? 

Vidíme, že těmto definicím je společné věnování se úkolu projektu v teoretické i 

praktické úrovni a vytvoření jakéhosi závěrečného výsledku, ať už ve formě 

produktu či výstupu. . 

* MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido. 2003. ISBN:80-7315-039-5, str. 168 
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita. 2006. 

ISBN: 80-210-4142-0, str. 36 
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Hlavní znaky projektu jako součásti projektové výuky naznačila Skalková : 

(Skalková, 1995, str. 41) 

Centrem projektů jsou problémy, které odpovídají komplexnímu pohledu 

skutečného světa. Žáci pracují ve skupinách, čímž jsou rozvíjeny jejich 

komunikativní a sociální zkušenosti. Je požadována iniciativa, samostatnost a 

tvořivost žáků. Žáci se učí plánovat vlastní práci, překonávat překážky, být 

zodpovědní. 

Existuje mnoho typů projektů, které dělíme podle různých hledisek. 

Projekty rozlišujeme krátkodobé (trvají max. jeden den), střednědobé (max. jeden 

týden), dlouhodobé (max. jeden měsíc) a mimořádně dlouhodobé (přesahující dobu 

jednoho měsíce). 

Podle navrhovatele projektu rozlišujeme projekty spontánní, které vychází ze zájmu 

a potřeb žáků a uměle připravené. Tyto navrhuje učitel a sleduje jimi své didaktické 

cíle. Projekty mohou vzniknout kombinací obou předcházejících typů. 

Pokud žáci obdrží předem definované téma projektu i postupy práce nazýváme 

takový projekt strukturovaný. Naopak nestrukturovaný projekt garantuje 

samostatnost žáků a jejich možnost vybrat si téma, postupy vypracování, způsoby 

realizace atd.. 

Podle záměru projektu rozlišujeme: 

- „projekty, které se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy, konstruuje 

se tu jistá skutečnost (např. stavba člunu) 

- projekty směřující k prožitku z estetické zkušenosti (vytvoření obrazu) 

- projekty usilující rozřešit problém - intelektuální obtíž (např. proč je nebo 

není rosa) 

- projekty vedoucí k získání dovedností (naučit se násobilku) "39 

Projekty mohou být uskutečňovány ve škole i mimo ni, doma za domácí úkol, nebo 

opět v kombinaci všech možností, dále v prostoru jednoho či více předmětů a 

v poslední době se často realizují projekty v rámci průřezových témat. 

38 SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-11-7 

KRATOCHVÍLOVÁ J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita. 2006. 
ISBN: 80-210-4142-0, str. 44 
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Podle počtu zúčastněných osob jsou projekty děleny na individuální a kolektivní.40 

(Kratochvílová, 2006, str. 45-47) 

Pro tuto didaktickou analýzu jsem si vybrala následující tři projekty rozvíjející 

právní vědomí žáků: Projekt Občan, Právo pro každý den/ Street Law a Paragraf 

11/55. 

Charakterizujme si tyto projekty podle výše uvedených hledisek. 

Pouze Projekt Občan je projektem v pravém didaktickém slova smyslu. Jde o 

projekt realizovaný projektovou metodou. V centru tohoto mimořádně dlouhého 

projektu leží problém, který si žáci sami určí a řeší samostatně podle vlastních 

návrhů. Projekt zavádí do výuky učitel. Dodržena musí být určitá osnova 

vypracování, aby se mohly jednotlivé projekty v celostátním kole porovnávat. 

Z tohoto důvodu si myslím, že jde o projekt částečně strukturovaný. Na projektu 

pracuje celá třída, která je dále rozdělena na pracovní skupiny. Projekt se odehrává 

ve škole, mimo školu a na veřejných akcích za účasti publika. Většinou se 

zpracovává v hodinách Občanské výchovy, ale tento předmět přesahuje. 

Právo pro každý den/ Street Law neuplatňuje doslova projektové vyučování. Projekt 

se věnuje právním tématům, ale představuje problémy a úkoly spíše pro jednotlivé 

vyučovací hodiny (projekt krátkodobý). Žáci dostanou potřebné materiály a 

nemohou si vybrat, jakému tématu se budou věnovat. Účelem projektu je jednak 

nabití právních znalostí, dovedností a postojů, které žáci získají prostřednictvím 

diskuzí a úkolů na dané téma. Projekt probíhá pouze ve škole v rámci Výchovy 

k občanství. 

Také Paragraf 11/55 není klasický projekt. Projektová metoda se uplatňuje jen 

v některých částech projektu. Prokazují se znalosti a schopnosti získané ve výuce 

právní výchovy, dále je třeba navrhnout řešení určitého problému a ten prezentovat 

a v jedné části Paragrafu jde o postavení věže, tedy manuální zručnost a spolupráci 

žáků v týmu. Projekt je dlouhodobý, probíhá ve škole i mimo ni, pracuje se ve 

skupině. Co se týká problémů, které žáci mají řešit, je nutné zaujmout stanovisko ke 

všem centrálně navrhovaným tématům, protože si žáci v soutěži téma vylosují. 

Projekt může navrhovat učitel i žáci sami. 

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita. 2006. 
ISBN: 80-210-4142-0 
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Nyní přistoupíme ke klasifikaci jednotlivých projektů. Na začátku je vždy popsána 

struktura a průběh projektu, poté jejich soulad s očekávanými výstupy a učivem 

tématu Stát a právo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a 

možnosti projektu rozvíjet klíčové kompetence žáků. 

Paragraf 11/55 

Projekt Paragraf 11/55 probíhá v České republice od roku 2001 z iniciativy Aliance 

Zákon 18. Jde o soutěž skupin žáků pátých až devátých tříd základních škol a 

nižších ročníků víceletých gymnázií. Soutěž je postupová, to znamená, že probíhají 

školní, oblastní, krajská a celostátní kola. 

Cíle projektu: 

Posílit právní vědomí dětí a mládeže obecně. 

Přiblížit dětem a mládeži právo a legislativu České republiky jako důležitý prvek 

života. 

Přiblížit právo jako užitečný nástroj pro každodenní, bezproblémové fungování 

člověka ve společnosti. 

Seznámit cílovou skupinu mládeže s vybranými právními normami. 

Spoluvytvářet společenský tlak na dodržování zákonů. 

Zamezit přístupu nezletilým k cigaretám. 

Poukázat na to, že nerespektování zákona není ve standardní demokracii normální 

a vyvolat o tomto tématu diskusi.4' 

Soutěže se účastní pětičlenné skupiny, které se utkávají v pěti disciplínách: 

1. „Zákon" 

Tato disciplína je vědomostní. Žáci prokazují své znalosti pravidel a zákonů. 

Družstvo dostane otázku s možnostmi odpovědí a-d a musí vybrat správnou 

odpověď. 

Otázky se týkají různých oblastí práva, např. alkoholismus, domácí násilí, lidská 

práva, EU, občan, občanský průkaz, ochrana přírody, pracovní právo, trestní 

zákoník, ústava, doprava, reklamace, rodina atd.. 

Projekt Paragraf 1 //55[online], poslední revize 10.4.2009. http://www.paragrafll55.cz/ 
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Družstvo získává za každou správnou odpověď bod, za špatnou odpověď se bod 

odečítá. 

2. Jak bys to vyřešil? 

Druhá část vychází z principů Debatního programu Karla Poppera, který organizuje 

Asociace debatních klubu ČR. 

Témata pro toto kolo znali žáci již před soutěží a měli za úkol nasbírat k tématu 

informace a navrhnout řešení. Témat pro připravuje deset, žáci si v soutěži vylosují 

jedno a toto pak prezentují. Tato část je omezená časově - žáci si vylosují téma, 

mají dvě minuty na přípravu prezentace a pak minutu na výstup. Rozhodující je 

vystoupení mluvčího, přesvědčivost, správná argumentace a další rétorické 

dovednosti. 

3. Postav školu (věž) 

Třetí část je zaměřená na spolupráci členů týmu. Družstvo dostane 200 karet a 

izolepu a během pěti minut musí postavit co nejvyšší věž, která bude bez pomoci 

stát alespoň patnáct vteřin. 

4. Kdybych byl hejtmane, starostou, ředitelem školy ... 

Přesná formulace této disciplíny závisí na stupni soutěže, tedy, zda jde o školní, 

oblastní nebo krajské kolo. 

Moderátor přečte fiktivní příběh. Žáci mají na základě tohoto příběhu zrušit tři 

zákony, práva (zásady, příkazy, zásady), které lidé z fiktivního příběhu zavedli a 

nepřinášeli užitek, a zavést tři nejdůležitější povinnosti, které by ustanovili. 

Na vymyšlení má každé družstvo tři minuty, následuje minutová prezentace 

vysvětlení vlastního řešení. 

Cílem této části je poznání nutnosti zákonů a vyhlášek a jejich prospěšnost pro lidi. 

5. Porušíš zákon? 

Tvůrci projektu si za cíl v této disciplíně stanovili upozornit na skutečnost, že je 

nutná zvýšená pozornost obchodníků, ale i ostatních lidí, při odhadu věku osob 

nakupujících tabákové výrobky a alkohol. 

Podstatou této části je odhadnout věk osob na fotografiích či videu. 

Nej lepší družstvo žáků postupuje do dalších kol, na která jsou zváni zástupci 

z odborné veřejnosti, právníci, členové zastupitelstev a dalších institucí. 
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Soulad s očekávanými výstupy a učivem v oboru Výchova k občanství - Stát a 

právo 

Paragraf 11/55 je soutěž, ve které žáci prokazují své znalosti, dovednosti a postoje 

v právní problematice. Projekt tedy zjišťuje, jak si žáci a vlastně i učitelé vedli 

v hodinách Výchovy k občanství. Soutěž kontroluje, zda mají žáci znalosti 

z tematického bloku Stát a právo a bylo-li ve výuce dosaženo stanovených cílů, tedy 

očekávaných výstupů. 

Znalost učiva je zjišťována v první, druhé, čtvrté a páté disciplíně projektu. 

Především na základě témat první části „Zákon" můžeme potvrdit soulad projektu 

s příslušným učivem v RVP. 

Podpora klíčových kompetencí 

Podle mého názoru je tento projekt plně v souladu s klíčovými kompetencemi 

uvedenými v RVP. 

Protože jde o zábavnou vědomostní soutěž, je zde patrná motivace žáků vyhledávat 

informace, třídit je, tvořit závěry, navrhovat řešení atd. Projekt podporuje u žáků 

chuť po dalším poznání a tím později k celoživotnímu učení. 

Kompetence k řešení problému je rozvíjena v druhé a čtvrté části projektu. Záci zde 

mají na základě získaných informací navrhnout řešení problému, rušit, či ustanovit 

zákony (pravidla) a toto rozhodnutí vysvětlit. Žáci musí hledat informace vhodné 

k řešení problému, objevují různé možnosti a způsoby řešení problémů, 

přezkoumávají a aplikují postupy při řešení obdobných situací. 

Kompetence komunikativní je zdůrazněna především v druhé části „Jak bys to 

vyřešil?". Žák informuje, argumentuje, obhajuje názor skupiny. Správné 

komunikaci se ale učí každý člen družstva, protože se společně musí dohodnout na 

variantě odpovědi, navrhnout řešení, prosadit názor, přijmout jiné návrhy, 

respektovat ostatní členy atd.. 

Protože žáci pracují ve skupinách, je tak rozvíjena kompetence sociální a 

personální. Ve skupině se učí akceptovat společná pravidla práce a spolupráce, 

zaujímají různé role a funkce ve skupině. 

Kompetence občanská vyplývá z problematiky celého projektu. Žáci, ač ve 

fiktivním prostředí, uplatňují svá práva a povinnosti. Vystupují jako občané ve 

společnosti a řeší problémy každodenního života. 
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Disciplíny a úkoly jsou velmi pestré, proto žáci musí využívat různé strategie řešení 

problémů a metody práce. Navíc jsou často hlídáni časem, takže se musí snažit o co 

nej efektivnější způsob spolupráce. 

Možnosti využití projektu v právní výchově 

Tento projekt by bylo možné ve výuce právní výchovy využít jako motivaci. Žáci 

budou na začátku právní výchovy seznámeni s tím, že se zúčastní této soutěže. 

Učitel je seznámí s obsahem jednotlivých částí soutěže a žáci š i j e mohou vyzkoušet 

i zvlášť mimo konání projektu. 

Učitel může využít některých problémových úkolů z projektu, nebo si vytvořit 

vlastní obsah jednotlivých částí a využít pouze struktury projektu. 

Právo pro každý den/ Street law 

Tento projekt vznikl v USA, kde byl také v 70. letech poprvé vyučován na 

některých středních školách. V současné době je Projekt realizován ve více než 30 

zemích světa. V České republice byl poprvé uveden v roce 1998. 

Projekt se zabývá problematikou zákonů, demokracie a lidských práv a je určen pro 

žáky a studenty ve věku 14-17 let. 

Cíle projektu: 

- rozvíjení právní znalosti, právního vědomí 

- rozvoj schopností řešit každodenní situace v osobním i profesionálním 

životě 

Projekt je zpracován v učebnici Právo pro každý den, kterou schválilo MSMT 

v roce 2002 a zařadilo do seznamu učebnic pro základní i střední školy. Kniha 

obsahuje teoretické právní informace, metodiku pro učitele a pracovní listy pro žáky 

a studenty. 

Učebnice je rozdělena do šesti kapitol, z nich každá se věnuje různé oblasti práva. 

V každé kapitole je několik lekcí pro jednu i více vyučovacích hodin. Lekce jsou 

rozděleny na dvě části. Listy pro učitele obsahují návod, jak s daným tématem 

pracovat, dále odpovědi na otázky v pracovních listech a další doplňující informace. 

V pracovních listech pro žáky a studenty hraje důležitou roli příběh zachycující 

problematickou situaci. „Na základě práce s příběhem se studenti učí nejen přímo 

aplikovat uvedené právní informace na vyřešení zápletky, ale mají možnost 
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diskutovat v pracovních skupinách a později společně s učitelem i o dalších 

souvislostech, které se příběhu týkají. Tak se dovědí nejen názory okolí, ale naučí se 

zaujímat stanovisko k problémům, o kterých třeba sami ani nepřemýšleli, učí se 

argumentovat vhodným způsobem, naslouchat druhým, respektovat názory i hledat 

společné řešení. "42 

Soulad s očekávanými výstupy a učivem v oboru Výchova k občanství - Stát a 

právo 

Právo pro každý den, jak už je naznačeno v názvu se věnuje běžným životním 

situacím, ve kterých se člověk setká s právem. Učebnice rozdělila právní 

problematiku do šesti kapitol, každá z nich se týká jedné oblasti práva. 

První kapitola je tzv. obecná část, ve které se žák seznamuje se základními pojmy. 

Jednotlivé lekce této kapitoly mají název „Právo a morálka", „Prameny práva", 

„Právní řád a systém práva", „Stát", „Dělba státní moci", „Ústavní právo", 

„Základní práva a lidské svobody" a obsahují velmi mnoho informací a 

interaktivních cvičení pro osvojení si důležitých kompetencí, které žák uplatní 

v každodenním životě. 

Další kapitoly se jmenují podle jednotlivých oblastí práva, a to „Občanské právo", 

„Pracovní právo", „Rodinné právo", „Přestupky" a „Trestní právo". 

Už podle struktury můžeme zhodnotit soulad učebnice s obsahem učiva 

tematického bloku Stát a právo. 

Díky rozmanitým aktivizujícím metodám je žák vtažen do právní problematiky, a 

protože se příběhy a jejich rozuzlení, hraní rolí a tak dále odehrávají ve školním 

prostředí, může si žák vyzkoušet, jak by se v určitých situacích měl zachovat a je 

pro něj pak jednodušší použít tyto způsoby chování v realitě. 

Projekt v celé míře naplňuje požadavky na očekávané výstupy a obsah učiva 

vzdělávacího okruhu Stát a právo Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

Podpora klíčových kompetencí 

42 KOLEKTIV AUTORŮ. Právo pro každý den-Street Law. Praha: Partners Czech. 2008. ISBN 
80-238-7914-6 
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Pracovní listy pro studenty jsou vypracovány na principu interaktivního vyučování. 

Typy úkolů jsou pestré a zajímavé. Důležitou roli hraje příběh, který je inspirován 

životem. Autoři se snažili najít příběhy, které by byli co nejblíže cílové skupině 

žáků ve věku 14-17 let. Problémové úkoly motivují žáky spolupracovat, hledat 

řešení a zároveň přijímat důležité informace a učivo. Zde spatřuji snahu autorů 

rozvíjet u žáků motivaci k učení. 

Všechny otázky a úkoly jsou problémového rázu, žáci buď jednotlivě, nebo ve 

skupinkách řeší společenské problémy, řeší konflikty, vzájemně o problémech 

diskutují. Rozvíjena je tedy i kompetence druhá - k řešení problémů. 

Komunikativní dovednosti žáci zlepšují v diskuzi, když obhajují svůj názor a 

poslouchají návrhy ostatních. Samotná skupinová práce si žádá komunikaci mezi 

členy ve skupině i ve třídě. Při práci ve skupině a při její prezentaci se žáci nejlépe 

učí formulovat své myšlenky, vyjadřovat se výstižně a kultivovaně. Studenti se také 

účastní simulovaných soudních přelíčení a debatních soudů, kde si mohou 

vyzkoušet odbornější způsob komunikace. 

Spolupráce a schopnost dohodnout se ve skupině, samostatnost a zodpovědnost za 

způsoby řešení jsou předpokladem pro zvládání sociálních a personálních 

kompetencí. 

Občanská kompetence vyplývá z tématu programu a situací, do nichž se žáci při 

řešení úkolů dostávají. Projekt podporuje demokratické principy, žáci se učí tyto 

principy chápat a pracovat se svými právy a povinnostmi. Jednotlivé kapitoly se 

dotýkají každodenního života občana, právních vztahů, práce, rodiny a dalších 

běžných reálných situací. 

Nutnost spolupráce s ostatními členy a motivace k rozřešení problému, hledání 

nejlepších možností a snaha dosáhnout dobrých výsledků vede k rozvoji pracovní 

kompetence. 

Projekt Právo pro každý den rozvíjí všech šest klíčových kompetencí stanovených 

v RVP. 

Možnosti využití projektu v právní výchově 

Tento projekt je celý zaměřen na právní výchovu. Jak teorie, tak praktické listy jsou 

vhodné k zařazení do právní výchovy na základní škole. 
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Projekt Občan 

Projekt Občan je výchovně vzdělávací program, který je již několik let realizován 

na půdách některých základních škola a víceletých gymnázií. Program pořádá 

organizace CIVITAS - CZ.43 

Projekt umožňuje žákům zapojovat se do politického a občanskoprávního života. 

Cíle projektu: 

- posílit právní vědomí dětí a mládeže 

- rozvíjejí smysl pro základní demokratické hodnoty a principy 

- rozvíjet kritické myšlení 

- rozvíjet schopnost uplatňovat svá práva, pracovat s právními dokumenty, 

motivovat žáky k aktivnímu jednání za cílem změny k lepšímu 

- rozvíjet schopnost spolupracovat a vést dialog nejen mezi sebou, ale i 

s institucemi místní a státní samosprávy 

Příprava a průběh projektu se skládá z pěti kroků a závěrečným výstupem je 

prezentace portfolia následná diskuze. Projektu se účastní skupina žáků většinou 

jedna třída. V první části si žáci společně zvolí téma (problém), které budou 

zpracovávat. Třída se pak rozdělí do čtyř kooperativních skupin a každá z nich se 

bude věnovat jedné části projektu a vypracuje jednu část portfolia. 

První skupina má za úkol shromáždit a roztřídit informace z různých zdrojů. Druhá 

skupina zjišťuje informace o dosavadních způsobech řešení problému a navrhuje 

řešení nová. Celá třída by se pak měla opět domluvit na jednom určitém způsobu 

řešení, za jehož rozpracování a vývoj bude zodpovědná třetí skupina. Úkolem 

poslední čtvrté skupiny bude příprava tzv. akčního plánu k prosazení navrženého 

postupu řešení, tedy zjišťování možností podpory a realizace projektu. 

Dílo všech skupin je pak připraveno k prezentaci v portfoliu, které tvoří výstavní a 

dokumentační část. 

Prezentace portfolia se účastní odborná veřejnost a zástupci různých institucí. Po 

skončení prezentace by mělo následovat hodnocení projektu, nejen od posluchačů, 

ale především od žáků samotných. Žáci posuzují, co se jim podařilo a co by bylo 

třeba příště vylepšit. Hodnotí také vzájemnou spolupráci, potíže při řešení, 

Civitas-CZ [online], c 2006, poslední revize 2.3.2009. http://www.civitas-cz.eu/uvod.php 
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s kterými se setkali a to nej důležitější - co se naučili, v čem byl projekt prospěšný 

pro jejich další vývoj. 

Soulad s očekávanými výstupy a učivem v oboru Výchova k občanství - Stát a 

právo 

Projekt Občan je záležitostí novodobou, a proto není náhoda, že zapadá do 

nej aktuálnějších vzdělávacích koncepcí. Strukturou projektu a postupem práce žáků 

je dosahováno očekávaných výstupů právní výchovy uvedených v RVP. Protože se 

však práce žáků odvíjí od zvoleného tématu, nemůže být zaručen úplný soulad 

s doporučeným obsahem učiva. 

Podpora klíčových kompetencí 

Uplatňování klíčových kompetencí je v programu znatelné. Žáci se díky projektu 

seznamují s jinými technikami a metodami učení, než je tradiční frontální předávání 

poznatků, procvičování a testování. To, že si žáci sami zvolí problém, který budou 

řešit, jsou zodpovědní za výsledek projektu, je motivuje k získávání informací, 

řešení problému, posouvání se kupředu jak v řešení problému, ale i ve vzájemné 

spolupráci. Kompetence k řešení problému a kompetence občanská je obsažena 

v samotném pojetí projektového vyučování. Cílem projektu je navrhnout řešení 

problému a snaha řešení realizovat. 

Komunikativní kompetence je rozvíjena díky skupinové práci a nutné spolupráci 

s různými institucemi, úřady a odborníky. 

Projekt vede žáky k navrhnutí řešení situace, daného problému, a jeho následné 

použití v reálném prostředí, pokud je to možné. K tomu je potřeba znát své 

postavení ve společnosti jako občan, který uplatňuje svá práva a povinnosti. Žáci 

získávají sebevědomí a uvědomění si sebe sama jako součást společnosti. Také 

možnosti sebehodnocení zvyšuje jejich sebedůvěru a sebeúctu. Zároveň si žáci 

utvářejí představu o funkci a důležitosti společenských vztahů. Tím jsou 

podporovány kompetence sociální a personální. 

V neposlední řadě žáci pracují ve skupině i individuálně, jsou zodpovědní za 

výsledky své práce a přijímají kritiku a hodnocení své práce, čímž je uplatňována 

pracovní kompetence. V některých projektech se rozvíjí i podnikatelské myšlení. 
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Projekt Občan patří mezi vzdělávací projekty, které jsou v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Možnosti využití projektu v právní výchově 

Projekt Občan je vhodný zařadit do výuky právní výchovy. Žáci se během práce na 

projektu učí řešit problémy s pomocí právních předpisů, komunikují s úřady. 

Projektová metoda je výborným způsobem, jak propojit nabyté právní znalosti a 

dovednosti s praxí v reálném životě. 

44 



3. Didaktická analýza tematického bloku Stát a právo 

V následujících odstavcích je charakterizován pojem didaktická analýza učiva a 

pohled různých autorů na problematiku plánování výuky. V druhé části se věnuji 

postupu při didaktické analýze vzdělávacího programu a vlastní didaktické analýze 

tematického okruhu Stát a právo, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost a bývá vyučován v rámci Výchovy k občanství. 

3.1 Didaktická analýza učiva 

Podívejme se nejprve, jak je definovaná didaktická analýza učiva v různých 

odborných publikacích, kdy a za jakým účelem by měla být prováděna a jaké 

postupy při jejím zpracování odborníci navrhují. 

J. Skalková didaktickou analýzu definuje jako myšlenkovou činnost učitele, která 

mu umožní z pedagogického hlediska proniknout do učební látky. Učitel provádí 

rozbor určité látky s cílem uvědomit si její vzdělávací i výchovnou hodnotu.44 

(Skalková, 2007, str. 125) 

Podle Maňáka je didaktická analýza výchozím momentem při přípravě výuky a 

determinuje všechna následná rozhodnutí k volbě nej účinnějších metod a 

prostředků 45 (Maňák, 1997, str. 89) 

Svec formuluje jako základní podmínku úspěšné přípravy kurikula nejen učitelovo 

zvládnutí a pochopení obsahu učiva, ale i specifikování, jakým žákům bude učivo 

zprostředkováno. Učitel by měl tedy znát, jaké jsou dosavadní znalosti a zkušenosti 

žáků, jaký je kolektiv a jací jsou jednotlivci ve třídě, kde bude vyučovat, v jakém 

prostředí vyučování probíhá a jak nejlépe danou problematiku didakticky uchopit.46 

(Švec, 1996, str. 32) 

Učitel při rozboru učiva promýšlí řadu různých informací, jako znalost oboru, 

znalost kurikulárních dokumentů a vzdělávacích cílů, obecné didaktické a 

pedagogické poznatky, znalost žáků, znalost kontextu a situace, v níž vyučování 

" SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-1821-7 
46 MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita. 1997. ISBN: 80-210-1661-2 

' SVEC, V. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita. 1996. ISBN 80-210-
1365-6 
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probíhá i znalost předpisů a pravidel, jimiž se školství řídí. „Právě tento soubor 

znalostí odlišuje učitele chemie od chemika, učitele tělocviku od sportovce. " 47 

Je tedy třeba vycházet: 

ze znalosti učiva - vymezit klíčová témata, základní pojmy, principy, požadovaný 

rozsah učiva, různé možnosti pořadí probírání učiva, vhodné modely, příklady 

z obecné didaktiky a pedagogiky - rozumět různým přístupům k vyučování, 

metodám, jejich výhodám a nevýhodám 

ze znalosti žáků a psychologie učení - zamýšlet se nad zájmy a potřeby žáků, jejich 

obvyklá individuální pojetí učiva48 (Kalous, 2002, str.141) 

Při této analýze nás ovlivňují dva principy. 

Behaviorální přístup se vztahuje především na popis cílového chování žáka, tedy na 

formulování obecných a dílčích cílů, které má žák na konci určitého úseku 

zvládnout. Aplikace obecných cílů do konkrétních úkolů a požadavků na žákovo 

učení je jedním z nej důležitějších kroků při tvorbě kurikula a plánování výuky. 

Druhý přístup se zakládá na kognitivní psychologii. Klíčové je vytvoření bohatých 

mentálních struktur, vytyčení základních pojmů, vztahů mezi nimi, jejich 

podobnosti a odlišnosti49 (Kalous, 2002, str. 142) 

Další a podobné pojetí rozboru a přípravy kurikula vysvětluje Švec, když rozděluje 

didaktickou analýzu na tři oblasti: 

Pojmová ana lýza - učitel vytváří logickou pojmovou strukturu vdaném učivu, 

vychází od známých pojmů k pojmům novým, odvozeným či vyvozeným. Přitom 

by měla hrát roli hierarchie pojmů podle míry jejich obecnosti (pojmy obecné a 

zvláštní, nadřazené a podřazené). Do této části rozboru by patřila také vztahová 

analýza, při které učitel uvažuje o vztazích mezi pojmy, formuluje základní učivo, 

které musí zvládnout všichni žáci, a dále učivo prohlubující a rozšiřující, příp. 

pomocné a doplňkové. 

Operační ana lýya - učitel vymezuje činnosti a operace, které vedou k dosažení cíle, 

tj. osvojení očekávaných vědomostí, dovedností a postojů. 

KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-253-X, str. 141 
KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-253-X 
KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-253-X 
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Analýza učiva z hlediska mezipředmětových vztahů - učitel provádí rozbor časové i 

obsahové návaznosti učiva v rámci učebního plánu, jak v ročníku, tak i v průběhu 

celého studia.50 (Švec, 1996, str. 32-35) 

Odlišnou koncepci vykládá Petty, jenž neužívá pojmu analýza učiva, ale mluví o 

„tvůrčím procesu" učitele, který dělí na analýzu potřeb práce, úkolovou analýzu, 

tematickou analýzu a analýzu potřeb žáka. 

Analýzou potřeb práce rozumí postihnutí organizace, v níž výuka probíhá, 

formulování naléhavých cílů v podobě úkolů nebo témat. Ty mohou být dále 

analyzovány a převedeny na dílčí cíle. Úkolová analýza rozpracovává jednotlivé 

úkoly na části. Tyto části, konkrétní cíle, jsou pak logicky seřazeny podle 

důležitosti a posloupnosti. Tematická analýza obdobně rozčleňuje jednotlivá témata 

na konkrétní cíle. Analýza potřeb žáka vychází ze znalostí, schopností, dovedností, 

zkušeností, postojů a očekávání žáků.51 (Petty, 1996, str. 336-340) 

Didaktickou analýzu můžeme provádět jak pro celý tematický celek, předmět atd., 

tak také na úrovni jednotlivých hodin nebo témat. V tomto případě mluví Kalhous o 

tzv. preskriptivním mikrodidaktickém modelu. Teoretickým východiskem je 

psychologická teorie učení. Podle ní rozlišujeme různé typy učebních cílů, jako 

např. naučení se faktu, naučení se postupu, naučení se zákonitosti, a pro každý 

z těchto typů je potřeba navodit jiné podmínky a strategie učení. 

Z toho vyplývá, že mikrodidaktickou analýzu provádíme v případě, že jsou již 

stanoveny cíle určitého předmětu pro příslušný ročník nebo cíle tematického celku. 

Při mikrodidaktické analýze: 

Určujeme z jakých „složek" znalostí (fakt, pojmů, pravidel, zákonů, dovedností 

apod.) se učivo skládá a jak jsou prezentovány (slovní popis, obrázek, zvuková 

nahrávka) nebo jak by prezentovány být měly, aby je žák co nejlépe pochopil. 

Zjišť ujeme, jaké máme k dispozici metody vyučování pro výuku těchto složek 

znalostí - jak co nejlépe dosáhnout cíle, tedy aby žák zvládl dané znalosti a 

dovednosti.52 (Kalous, 2002, str. 142)' 

50 ŠVEC, V. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita. 1996. ISBN 80-210-
1365-6 
' ' PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál. 1996. ISBN 80-7178-070-7 
" KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-253-X, 
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3.2 Postup při zpracování didaktické analýzy učiva 

Na začátku plánování výuky je třeba zamyslet se nad jednotlivými komponentami 

vyučovacího procesu, které jsou podle Skalkové cíle vyučování, obsah (učivo), 

součinnost učitele a žáka, metody, organizační formy a didaktické prostředky, jichž 

se používá a podmínky, za nichž vyučování probíhá.53 (Skalková, 2007, str. 118) 

Formulování cílů výuky je důležité, protože vyučování jako proces je činnost, jež 

má určitý průběh, při kterém dochází ke změnám ve vědomostech, dovednostech, 

postojích a hodnotových orientací žáků. Právě cíl je vyjádření těchto očekávaných 

změn. Cíle výchovy a vzdělávání jsou většinou ovlivněny státem a společností. 

Obecné výchovně vzdělávací cíle jsou proto formulovány ve vzdělávacích 

programech a odpovídají požadavkům společnosti, tedy jaké kompetence by měl 

člověk podle společnosti ovládat. 

Učitel při přípravě vlastní výuky musí tyto obecné cíle respektovat a zároveň brát 

zřetel na cíle školy, individuální potřeby žáků a podmínky, v kterých vyučování 

probíhá. Formulace cílů není jednoduchá, ovšem jedná se o stěžejní a nezbytný úkol 

při plánování výuky. Pokud by totiž cíl formulovaný nebyl, nemůže žák ani učitel 

posoudit, zda bylo učení úspěšné. 

M. Pasch doporučuje nashromáždit širokou škálu cílů, které k danému tématu 

najdeme. Ty potom rozdělíme na: 

- cíle, které žákům pomáhají pochopit a zvládnout důležité učivo 

- cíle, které souvisí s potřebami dnešní společnosti 

- cíle, které souvisejí s osobnostními potřebami a zájmy žáků.54 (Pasch, 1998, 

str. 46) 

Učitel na základě vlastního pojetí vyučování a na základě psychologických, 

pedagogických a didaktických znalostí vybere z této řady cílů ty, které jsou pro 

školu a třídu nejvhodnější. 

Vedle cílů kognitivních (zapamatování a vybavení si určité informace), 

psychomotorických (smyslové a mechanické dovednosti), by se v didaktické 

^ SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-1821-7 

1 2 7 ^ C H ' ^ vz^ávac^° Pr°gramu k vyučovací hodině. Praha: Portál. 1998. ISBN: 80-7178-
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analýze měly vyskytovat cíle afektivní, tedy zaměřené na hodnotovou orientaci, 

postoje a projevy emocionálního chování žáků. 

Obecné výchovně vzdělávací cíle se při plánování jednotlivých lekcí a vyučovacích 

hodin přenášejí do konkrétní podoby dílčích cílů. Dílčím cílem se rozumí 

„konkrétní vyjádření znalostí, dovedností, které bude žák po skončení cíle nebo 

hodiny ovládat"55. Konkrétní cíl by měl obsahovat adresáta, cílové chování, 

podmínky a kritéria pro hodnocení. Konkrétní cíl není důležitý pouze pro učitele, 

ale je dokázáno, že pokud zná cíl a smysl výuky i žák, je více motivován, ztotožní 

se s cílem a jeho učení je efektivnější." (Skalková, 2007, str. 126) 

V souvislosti s výukovými cíli je vhodné přemýšlet o obsahu učiva. RVP nabízí 

v každé vzdělávací oblasti tematické okruhy, kde je učivo formulováno do 

tematických okruhů. Záleží jen na učiteli, jak s učivem naloží. Tedy kdy, jak a jak 

dlouho se bude jednotlivým tématům věnovat. Samozřejmě po dohodě a 

konfrontaci s vedením školy. 

S nápadem, jak učivo rozdělit a vyhodnotit, které by mělo být základní, přichází 

M.Pasch. Obsah učební látky dělí na pojmy, generalizace a fakta. Doporučuje při 

tvorbě kurikula vycházet od obecných, základních informací a poznatků ke 

konkrétnostem. Obsah učiva by se měl tedy stavět především na generalizacích a 

pojmech a fakta by měla tuto strukturu doplňovat.57 (Pasch, 1998, str. 55) 

V další fázi zvážíme výběr učebních činností. Je třeba promyslet, jaké činnosti 

budeme u žáků navozovat, jaké metody, formy výuky, didaktické prostředky a 

pomůcky budeme používat, aby si žáci učivo osvojili, aby učení bylo co 

nejefektivnější. 

Výukové metody mají funkci nositele a realizátora postupných kroků při žákově 

osvojování učebních obsahů.58 (Maňák, 1997, str. 21) 

Prostřednictvím metod je uskutečňována vazba mezi cílem a výsledkem výuky. 

K naplnění výchovně vzdělávacích cílů vedou správně zvolené formy a metody 

práce při vyučování. Vyučovací metoda má mnoho funkcí, ačkoli by se zdálo, že 

jedinou je zprostředkování vědomostí a dovedností. Výuková metoda má také 

55 PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál. 1998. ISBN: 80-7178-
127-4, str. 93 
* SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-1821-7 

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál. 1998. ISBN: 80-7178-

58 v t 
' MANAK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita. 1997. ISBN: 80-210-1661-2 
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funkci aktivizační, motivuje žáky, učí je ovládat postupy a operace a techniky práce 

myšlení. Maňák také zmiňuje funkci komunikační, jako předpoklad smysluplné a 

efektivní interakce.59 (Maňák, 1997, str. 24) 

Volbu metod ovlivňuje řada aspektů. Učitel vybírá vhodnou metodu v závislosti na 

cílech výuky a očekávaných výstupech, klimatu ve třídě a specifických potřebách 

žáků. Ačkoliv způsob vedení vyučování určuje učitel, pro efektivní výuku je 

důležité, aby žák s touto metodou souhlasil. Záleží tedy také na vzájemné 

součinnosti učitele a žáka. 

Je dobré zhodnotit podmínky, v kterých chceme metodu realizovat, zda máme 

vhodné pomůcky, vybavení třídy a školy atd. 

Co se týče pedagogických a psychologických aspektů při plánování výuky, měli 

bychom přemýšlet o charakteristice třídy a jednotlivých žáků, jejich inteligenčních 

schopnostech, předcházejících znalostech a zkušenostech, kultuře a prostředí, 

v kterém žijí, jejich zájmech, učebních stylech atd.. 

V závěru didaktické analýzy se patří vyložit způsob zjišťování výsledků výuky, 

hodnocení a zpětné vazby. 

3.3 Didaktická analýza tematického bloku Stát a právo 

Jak bylo výše uvedeno, didaktická analýza musí obsahovat výchovně vzdělávací 

cíle výuky, hlavní a doplňkové učivo, formy a metody, kterými žák dosáhne cíle, 

ale i způsoby ověření naplnění cílů, hodnocení a využití mezipředmětových vztahů. 

Učitel se při plánování výuky ohlíží také na možnosti žáků, jejich dosavadní 

zkušenosti a schopnosti, postoje a hodnoty, prostředí vyučování, klima třídy i 

školy, individuální potřeby žáků atd.. 

Protože však tato práce není psána pro podmínky jedné konkrétní školy a třídy, není 

známo ani složení a úroveň žáků, nelze všechny tyto aspekty posoudit a 

v následující didaktické analýze budou chybět. 

Vzdělávací program Stát a právo je určen pro výuku právní výchovy na druhém 

stupni základní školy, popřípadě v odpovídajících ročnících osmiletého gymnázia. 

Didaktickou analýzu vzdělávacího okruhu Stát a právo jsem vypracovala podle 

postupu M. Pasche, to znamená, že jako první uvádím obecné cíle tematického 

5y MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita. 1997. ISBN: 80-210-1661-2 
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bloku, poté obsah učiva, rozdělené na základní a doplňkové učivo a specifikuji 

konkrétní dílčí cíle výuky, které by se daly pojmout jako cíle pro jednotlivé 

vyučovací hodiny. Na konci didaktické analýzy jsou vyjmenovány formy a metody 

práce, které bych chtěla při vyučování používat a také možnosti zpětné vazby, 

hodnocení a reflexe. 

Při formulování obecných výchovně vzdělávacích cílů učiva tematického okruhu 

jsem vycházela především z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání tak, aby žáci po dokončení posledního ročníku základní školy 

byli připraveni k dalšímu vzdělávání v právní a státoprávní problematice na střední 

škole. Jde o výčet obecných cílů v obecných podmínkách, to znamená, že v praxi by 

se tyto cíle museli přehodnotit ve vztahu k cílům a zaměření školy. Tyto cíle jsou 

vypsány v bodech. 

Obecné cíle tematického bloku: 

žák: 

• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých 

lidí 

• uvede a respektuje práva a povinnosti vyplývající z důležitých právních vztahů 

• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky 

• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

• posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

• rozpozná protiprávní jednání 

• objasní principy demokratického řízení státu a jeho výhody pro každodenní 

život občanů 

• rozlišuje nej častější typy států a na příkladech porovná jejich znaky 

• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, 

jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

• rozlišuje jednotlivé složky státní moci ČR i jejích orgánů a institucí 

Výběr základního učiva opět ovlivnilo učivo v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání. V této didaktické analýze není specifikováno, jaké učivo 
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bude probíráno v určitém ročníku. I v tomto případě jde o obecné vytyčení 

základního učiva bez ohledů na vnější podmínky, školu, třídu, žáky atd.. 

Doplňkové učivo je pouze orientační a každý učitel si jej může doplnit podle vlastní 

potřeby a po dohodě s vedením školy, či kolegů pedagogů. Do doplňkového učiva 

by patřily i možnosti propojení s ostatními předměty, nemusí se jednat o učivo 

přímo patřící do státoprávní problematiky. 

Základní učivo: 

lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte a související dokumenty, 

poškozování lidských práv, diskriminace, šikana 

právní řád České republiky - význam a funkce právního řádu, orgány právní 

ochrany občanů, publikování právních předpisů, právní normy a předpisy 

právo v každodenním životě - důležité právní vztahy, práva a povinnosti z nich 

vyplývající, styk s úřady 

protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání 

právní základy státu - znaky, typy a formy státu, státní občanství ČR, Ústava CR, 

složky státní moci, jejich orgány a instituce, státní symboly 

principy demokracie - znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení statu, 

význam politického pluralismu, význam a formy voleb do zastupitelstev CR 

státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich 

úkoly 

Doplňkové učivo: 

• porušování lidských práv v dějinách, holocaust 

• pravidla silničního provozu 

• přitěžující a polehčující okolnosti, podmíněný, nepodmíněný trest, příklady 

vyloučení trestnosti, úmysl x nedbalost 

• aktuální dění v ČR i ve světě 

• politické ideologie 

• příklady voleb v jiných zemích světa 

Konkrétní dílčí cíle by mohly odpovídat cílům jednotlivých hodin, a proto jsou 

formulovány v krátkých větách a bodech. Jelikož zde však nejde o vytváření 
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podrobných plánů vyučovacích hodin, je možnost formulace dílčích cílů 

jednotlivých hodin upravit, rozšířit nebo některé ubrat. Opět připomínám závislost 

didaktické analýzy vzdělávacího programu na bližší určení podmínek, ve kterých 

bude vzdělávací program realizován. 

Dílčí cíle jednotlivých témat 

téma: Lidská práva 

žák: 

o vysvětlí pojmy právo a povinnost, svoboda, rovnost, demokracie, spravedlnost, 

lidská práva, diskriminace, ombudsman 

o vyjmenuje základní dokumenty, ve kterých je upravována problematika 

lidských práv a práv dětí 

o vysvětlí důležitost základních práv a svobod 

o analyzuje jednotlivá lidská práva a svobody a diskutuje o nich ve skupině 

o uvede příklady z historie nebo ze současnosti, kdy byla lidská práva porušována 

o vyjmenuje některé místní a mezinárodní orgány a organizace zabývající se 

podporou a ochranou lidských práv 

o vysvětlí, kam se mohou lidé obrátit v případě, že někdo porušuje jejich práva 

o vlastními slovy objasní význam slova diskriminace a uvede příklady 

o vysvětlí, co je šikana, jak se projevuje, co by měl udělat v případě, že se 

s šikanou setká 

téma: Právní základy státu 

žák: 

o rozlišuje nejčastější typy a formy států, uvede příklady, porovná jejich znaky 

o analyzuje výhody a nevýhody různých forem státního zřízení 

o vysvětlí pojem státní občanství a jaká práva a povinnosti z něj vyplývají 

o vysvětlí, co je ústava a popíše její Části 

o rozlišuje jednotlivé složky státní moci ČR, jejich orgány a instituce 

o vyjmenuje funkce jednotlivých složek státní moci ČR a objasní význam dělby 

moci 
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téma: Principy demokracie 

žák: 

o vysvětlí pojmy demokracie, volby, politický pluralismus, politická strana 

o odlišuje metody demokratického řízení státu od jiných systémů 

o vysvětlí důležitost a smysl voleb 

o rozlišuje formy voleb do zastupitelstev a zná principy, na jakých tyto volby 

fungují 

o uvede příklady, jak se může člověk zapojit do řízení a rozhodování státu 

o vlastními slovy vysvětlí, co je politický pluralismus a na příkladech politických 

stran objasní jeho výhody 

téma: Právní řád České republiky 

žák: 

o vysvětlí pojmy právní norma, právní předpis, právní řád, zákon, právní ochrana 

o vysvětlí rozdíl mezi právními normami a morálními normami 

o objasní, co je právní řád a z jakých částí se skládá 

o na příkladech rozlišuje právní odvětví, právní předpisy a normy a vysvětlí jejich 

funkce a kde jsou publikovány 

o vyjmenuje orgány právní ochrany a vysvětlí, kdy a jakým způsobem tyto orgány 

zasahují 

o na příkladu vysvětlí, co znamená, že neznalost zákona neomlouvá 

téma: Právo v každodenním životě 

žák: 

o vysvětlí pojmy právní vztah, právní způsobilost, zákonný zástupce 

o uvede příklady právních vztahů, do kterých už vstoupil, vysvětlí, co bylo 

obsahem a předmětem těchto právních vztahů 

o vyjmenuje druhy právní způsobilosti a doloží příklady 

o na příkladech uvede další právní vztahy, do kterých může vstoupit nezletilý 

člověk a do kterých jen plnoletý 

o vysvětlí práva a povinnosti člověka, který do těchto právních vztahů vstupuje 
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téma: Protiprávní jednání 

žák: 

o rozpozná protiprávní jednání 

o rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

o uvede způsoby postihů protiprávního jednání 

téma: Státní správa a samospráva 

žák: 

o vyjmenuje důležité orgány a instituce státní správy a samosprávy, vysvětlí jejich 

úkoly a principy fungování 

o posoudí význam jednotlivých orgánů a institucí státní správy a samosprávy 

V didaktické analýze je nutné formulovat také afektivní cíle výuky. Afektivní cíle 

určují, jaké postoje a hodnoty bude žák zaujímat ve vztahu ke společnosti, ostatním 

lidem, k práci, životnímu prostředí a dalším důležitým stránkám života. Rozsah 

vzorců chování, které by mohly být stanoveny jako afektivní cíle je velký. Tyto cíle, 

podle mého názoru, nemohou být formulovány konkrétně pro každou hodinu, 

protože jich nelze dosáhnout jednou určitou činností, ale formují se celým 

průběhem výchovně vzdělávacího procesu (chováním v hodině, ve škole i mimo ni, 

vzájemným vztahem učitele a žáků, komunikací atd.). 

Cíle afektivní 

Žák: 

• Projevuje pozitivní vztah k učivu 

• Rozumí j ednotlivým lidským právům a dbá na j ej ich dodržování 

• Mezi lidmi se chová demokraticky 

• Ztotožňuje se s potřebou uplatňovat vlastní práva a dodržovat své povinnost 

• Dodržuje pravidla otevřené rovné komunikace ve škole i mimo ni 

• Uvědomuji si nutnost zasahovat proti jednání či chování, které je v rozporu se 

zákonem a mezinárodními dokumenty o lidských právech 

Výše uvedených cílů je možno dosáhnout pomocí správně zvolených forem a metod 
výuky. 
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Tato práce není návod, jak které téma uchopit a vyučovat, nechtěla bych proto, aby 

následující část didaktické analýzy učiva byla chápána jako jediná možná cesta ke 

splnění očekávaných výsledků. Mým záměrem je poukázat na možnost uplatnění 

některých metod a forem výuky v tematickém okruhu Stát a právo. Samozřejmě 

záleží na učiteli, které způsoby výuky zvolí a také na ostatních ovlivňujících 

faktorech, jako jsou podmínky a vybavenost školy, reálné možnosti jednotlivých 

žáků, dovednosti a kreativita učitele a zejména výstupy, které jsou při rozvoji 

právní gramotnosti na té které škole formulovány jako očekávané. 

V prostředí základní školy je vhodné dbát na pestrost vyučovacích metod. Stabilní 

místo ve výchovně vzdělávacím procesu mají tradiční metody, to jest využití 

výkladu, rozhovoru nebo práce s učebnicí. Podívejme se na některé možnosti těchto 

metod práce. 

Prostřednictvím učebnice si žák osvojuje nejen informace v ní obsažené, ale získává 

i další poznatky a dovednosti, jak pracovat s textem, orientovat se v něm, využívat 

textové informace při řešení různých právních situací a problémů. Dnešní učebnice 

nabízí rozmanité typy textů, ať už jde o vysvětlení teorie, příklady, texty 

k zamyšlení, pro další práci. Cenné jsou například příběhy reálných situací 

obsahující určitou zápletku, pro kterou mají žáci navrhnout řešení. Inspirací mohou 

být příběhy v učebnicích Milana Valenty60 nebo v jednotlivých lekcích projektu 

Právo pro každý den61. 

Učitel má možnost používat jak texty v učebnicích, tak také vlastní textové 

materiály, ukázky z krásné a odborné literatury, články z novin, časopisů a 

internetu, které se vztahují na aktuální dění ve společnosti, politickou situaci, různé 

právní problémy, případy diskriminace, protiprávního jednání, soudního procesu, 

schvalování určitého zákona atd.. V hodinách Výchovy k občanství se mohou 

využívat texty Ústavy, Úmluvy o právech dítěte a jiných právních dokumentů. 

"" VALENTA, M. Občanská výchova pro 6. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce 
s.r.o.. 1995. ISBN: 80-208-0424-2 , , , 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Prače s.r.o.. 
1996. ISBN: 80-208-0438-2 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 8. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Prače s.r.o.. 
1997. ISBN: 80-208-0439-0 , „ , i qqq 
Valenta, M. Občanská výchova pro 9. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Prače s.r.o. i m 
ISBN: 80-86287-13-0 
61 KOLEKTIV AUTORŮ. Právo pro každý den - Street Law. Praha: Partners Czech. 2008. ISBN 
80-238-7914-6 
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Zařazení výkladu do vyučovací hodiny bych uplatnila v situaci, kdy se učitel 

nemůže opřít o dosavadní znalosti a zkušenosti žáků, když se zprostředkovává nové 

učivo, nové právní pojmy a vztahy, s kterými se žáci dosud nesetkali. Například 

v tématu Právní řád ČR žáci jistě vědí, že existuje soubor pravidel platných 

v určitém státě, ale neznají jeho jednotlivé části a nemohou tak posoudit jeho 

důležitost. Pokud jim učitel vyloží základní pojmy jako je právní norma, právní 

předpis, právní odvětví atd. a popíše části právního řádu, mají žáci lepší výchozí 

pozici pro další práci s touto problematikou. V hodinách Občanské výchovy může 

být účinná také metoda referátu, kdy učitele ve výkladu nahradí žák. 

Důležitou roli ve vyučovacím procesu hraje také rozhovor mezi učitelem a žáky. 

Tato metoda je používaná k různým účelům, v různých fázích hodiny. Rozhovoru je 

využíváno na začátku hodiny jako motivace, kdy učitel pomocí otázek zjišťuje 

dosavadní poznatky a zkušenosti žáků k tématu, v průběhu i na konci hodiny jako 

nástroj zpětné vazby. Rozhovor má funkci aktivizační, učitel jeho využíváním žáky 

vyzývá ke spolupráci a podporuje pozornost. Rozhovoru je možné zařadit do všech 

témat vzdělávacího okruhu Stát a právo. 

Výborným didaktickým prostředkem ve výchovně vzdělávacím procesu představuje 

didaktický obraz. Práce s obrazem patří k účinným metodám výuky. Obraz může 

mít mnoho podob, nejčastěji jsou používány ilustrace v učebnicích, různá schémata 

a pojmové mapy vedoucí ke zjednodušení a lepší přehlednosti učiva, fotografie i 

zobrazení reálné skutečnosti. Pro účely právní výchovy bych využila obrázků 

například při ukázkách protiprávního jednání a jejich následků, fotografie různých 

situací, které žáci budou popisovat. V některých učebnicích62 najdeme přehledně 

vypracovaná schémata a obrázky týkající se procesu schvalování zákonů a voleb. 

Občanská výchova je podle mého názoru předmět, kde se výborně aplikuje zařazení 

aktivizujících metod práce. Interaktivní a sociální přístup je velice cenný, protože 

umožňuje vycházet z právního rámce každodenního života žáků, tudíž se lze opírat 

o jejich větší či menší zkušenosti s tématy, kterými se právní výchova zabývá. 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce 
IAW 8 0"2 0 8-0438-2, str. 87-88 

W / ° V A ' O N D R Á Č K O V Á , M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň:Nakladatelství Fraus. 2005. ISBN:80-7238-393-0, str. 59-
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Interaktivní metody kladou důraz na samostatnost, odpovědnost a tvořivost žáků a 

rozvíjí potřebné kompetence žáků. 

Efektivním způsobem uvedení tématu do hodiny je metoda brainstorming, v českém 

prostředí nazývaná také burza nápadů63 (Maňák, Švec, 2003, str. 164). Učitel 

prostřednictvím této metody, kdy žáci volně jmenují myšlenky, které se týkají 

problému, získává přehled o dosavadních znalostech a zkušenostech žáků a ty pak 

může využívat při další práci s tématem. Metoda se dá uplatnit téměř v každém 

tématu státoprávní oblasti například: „Jmenuj nejčastější porušování lidských práv", 

„jaká znáš ministerstva?" atd.. 

Důležitou funkci v Občanské výchově zaujímají problémové metody. Jde o úkoly, 

v jejichž centru stojí určitý problém, který mají žáci vyřešit nebo alespoň navrhnout 

možnosti řešení. Metoda podporuje aktivní a tvořivou činnost žáků, buduje 

samostatnost, schopnost vyhledávat a třídit informace, tvořit hypotézy a prosazovat 

vlastní návrhy. 

Jedním z typů problémové metody je projekt. Projekt rozvíjí aktivitu žáků a 

umožňuje propojovat získané právní znalosti s praktickou činností a reálným 

prostředím. Při práci na projektu je důležitá znalost právních předpisů a 

informačních zdrojů, kde je tyto informace možné najít. Žáci se pokouší problém v 

projektu analyzovat v souladu s právním řádem a aplikovat získané právní 

informace v návrzích řešení. 

Problémová metoda je hlavní náplní Projektu Občan, kde si mohou žáci zvolit téma, 

které chtějí řešit. V rámci právní problematiky se nabízí témata diskriminace, 

porušování lidských práv, práv dětí, prodávání alkoholu mladistvým, žádoucí je 

vybírat témata z okolí žáků, například problémy ve škole nebo v obci. 

Metoda je účinná také proto, že se žáci učí stavět se k problémům čelem, vnímat je 

jako výzvu a snažit se o jejich překonání. Tyto postoje se žáků budou vždy hodit, 

protože problémy člověka doprovázejí po celý život. 

Další interaktivní přístup představují inscenační metody. Žáci se ve fiktivním 

prostředí vžívají do různých rolí a pozic, které jim jsou přiděleny. Cílem těchto 

metod je získávání nových prožitků a postojů, rozvíjení schopnosti empatie. 

63 MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido. 2003. ISBN:80-7315-039-5 
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osvojování si adekvátních způsobů jednání a chování 64 (Maňák, Švec, 2003, str. 

123-124) 

Hraní rolí je možné například při simulaci pracovního pohovoru, uzavírání smluv, 

soudního procesu s mladistvým, nabízí se inscenace předvolební kampaně, voleb, 

ukázky porušování lidských práv či práv dítěte atd.. 

V poslední době se do výchovně vzdělávacího procesu zařazuje didaktická hra, což 

je aktivita, při které se prolínají prvky zábavné a naučné za účelem dosažení 

didaktického cíle. Didaktická hra přispívá k uvolnění žáků a zlepšení klimatu ve 

třídě.65 (Maňák, Švec, 2003, str. 126) 

Některé nápady her se nachází v učebnici Milana Valenty66 a z oblasti lidských práv 

také v Manuálu Kompas67. Na bázi soutěžní vzdělávací hry spočívá také projekt 

Paragraf 11/5568. 

Velmi účinou metodou, která se dá uplatnit téměř v každé hodině a po každé 

z předchozích aktivizujících metod je diskuze. Jde o metodu, která rozvíjí 

komunikativní kompetence, kritické myšlení, schopnosti argumentovat, naslouchat 

a přijímat jiné názory, hodnotit a tak dále.69 (Maňák, Švec, 2003, str. 108-109) Už 

při diskuzi na jakékoliv téma se žák učí respektovat pravidla demokratické diskuze 

a tím kultivuje svou osobnost a vytváří si nové postoje. Diskuze může být 

spontánní, vyvolaná například nějakým kontroverzním tématem (rovnoprávnost 

mužů a žen, trestná odpovědnost mladistvých, zdravotnické poplatky, právo na 

vzdělání, sprejeři), nebo předem připravená (například se žáci rozdělí do skupin 

podle různosti názoru na určité téma, shromažďují informace a argumenty pro svůj 

názor, následuje prezentace skupin a společná diskuze). 

Zajímavou metodou je tzv. brainwriting. Žáci se vyjadřují na určité téma písemně, 

buďto podobně jako při brinstormingu, kdy vypisují myšlenky k tématu, které je 

napadnou, nebo je účinná řetězová forma této metody, při níž se žáci na papír 

64 MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido. 2003. ISBN:80-7315-039-5 
65 MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido. 2003. ISBN:80-7315-039-5 
66 VALENTA, M. Občanská výchova pro 7. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Prače 
s.r.o.. 1996. ISBN: 80-208-0438-2, str. 111 , , „ , 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 8. ročník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Prače s.r.o.. 
1997. ISBN: 80-208-0439-0, str. 91 . „ . . 
67 KOLEKTIV AUTORŮ. Kompas. Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha: Argo. 
2006. ISBN: 80-7203-827-3 
68 Projekt Paragraf 17/55[online], poslední revize 10.4.2009. http://www.paragrafll55.cz/ 
69 MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido. 2003. ISBN:80-7315-039-5 
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vyjádří k problému a pošlou ho dalšímu spolužákovi, který může na toto vyjádření 

reagovat. Po ukončení této aktivity musí následovat diskuze s cílem vyhodnotit 

různá vyjádření a problém. Opět se pro tuto metodu hodí kontroverzní problémy 

s více možnostmi řešení. 

Pokud se rozhodujeme o formách výuky, v Občanské výchově by měla být podle 

mého názoru nejvíce podporovaná skupinová a kooperativní výuka, protože rozvíjí 

schopnost spolupráce, komunikace a uvědomění si důležitosti vzájemné pomoci a 

práce. Podle některých výzkumů se ukázalo, že práce v malé skupině pomáhá 

vytvářet vnitřní soudržnost, usnadňuje porozumění složitějším pojmům a rozviji 

kompetence k řešení problémů. Výsledky skupinové práce vykazují větší míru 

kreativity, protože se v nich projevuje mnohost názorů a nápadů.70 (Kompas, 2006, 

str. 20) 

Také individualizované formy mají svou hodnotu, neboť se při nich žák učí 

spoléhat se sám na sebe, hodnotit vlastní práci, být samostatný a zvyšuje se jeho 

sebevědomí. 

Toto byl pouhý výčet nej častějších metod a forem výuky, které lze v hodinách 

Občanské výchovy a konkrétně v tématech vzdělávací oblasti Stát a právo 

realizovat. Samozřejmě nejsou závazné a záleží na učiteli a vedení školy, jak se 

bude k tématu přistupovat, naplňovat očekávané výstupy a rozvíjet klíčové 

kompetence žáka. 

Mezipředmětové vztahy: 

Tematický blok Stát a právo se prolíná s následujícími vyučovanými předměty: 

Dějepis: propojení s historickými událostmi týkajícími se vzniku českého státu, 

vzniku ústavy a dalších důležitých dokumentů a organizací; seznámení se s různými 

způsoby porušování lidských práv a jejich důsledky 

Český jazyk: rozšiřování slovní zásoby v oblasti odborného jazyka, úřední jazyk a 

komunikace, práce s odborným i prozaickým textem, diskuze, kde se žáci učí 

používat správné jazykové prostředky, plynule a srozumitelně se vyjadřovat, 

argumentovat atd.., vyjadřování se i pomocí psaného jazyka. 

70 KOLEKTIV AUTORŮ. Kompas Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha: Argo. 
2006. ISBN: 80-7203-827-3 
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Zeměpis: rozšíření informací o České republice získané ve vlastivědě na prvním 

stupni základní školy, přehled o sídlech významných státních a evropských 

institucích a informace o politických záležitostech v dalších zemích světa 

Rodinná výchova: rodinná problematika, rodinné a právní vztahy, nezaměstnanost, 

krizové situace, styk s úřady 

Informatika: práce s různými informačními zdroji, vyhledávání na internetu 

Co se týká zpětné vazby, v průběhu výuky tematického bloku Stát a právo žáci 

doplňují tabulku, v níž hodnotí, v čem se zlepšili, jak a kde mohou uplatnit nové 

znalosti a dovednosti, co jim dělá problémy a co by se chtěli ještě dozvědět. Jsou 

tak motivováni k další práci a učí se formulovat své úspěchy i problémy. 

Sebehodnocení učitele spočívá v reakci žáků. Učitel pravidelně sleduje názory žáků 

na konkrétní hodiny, téma i metody výuky. Zjišťování probíhá ústními i písemnými 

odpověďmi. 

V neposlední řadě jsou hodnoceny znalosti a dovednosti žáků. Sleduje se průběžná 

práce žáka, jeho pozitivní přístup k výuce a aktivita, s ohledem na jeho reálné 

možnosti. Do vyučovacího procesuje zařazeno několik písemných prácí. 

61 



4. Návrh programu právní výchovy v rámci vzdělávacího oboru 

výchova k občanství na základní škole 

Záměrem poslední kapitoly této diplomové práce je navrhnout koncept výuky 

právní výchovy na základní škole. 

Mým cílem bylo vytvořit koncept pro Výchovu k občanství, který bude obsahovat 

všechna témata spadající do oblasti právní výchovy, tak, aby reflektoval požadavky 

Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při hledání informací 

jsem totiž zjistila, že některá témata právní výchovy jsou výborně metodicky 

zpracována v různých materiálech, manuálech i v učebnicích, ale stále chyběl 

ucelený koncept právní výchovy jako celku. Proto hlavním úkolem této kapitoly je 

utřídit dosavadní vydané teoretické i metodické materiály související správní 

výchovou a poskládat a přizpůsobit je školnímu prostředí a výchovně vzdělávacímu 

procesu. 

Jednotlivá témata právní výchovy rozděluji do dvou období, dle 

doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství. Do prvního 

období patří šestý a sedmý ročník základní školy a prima a sekunda osmiletého 

gymnázia, pod druhé období spadají osmý a devátý ročník, tercie a kvarta. 

Učivo a cíle u témat právní výchovy v širším slova smyslu a tematického okruhu 

Stát a právo, které jsem formulovala v didaktické analýze v předchozí kapitole, 

jsem rozčlenila do jednotlivých období tak, abych co nejvíce navazovala na 

dosavadní znalosti a zkušenosti žáků a zároveň rozvíjela nové znalosti, dovednosti a 

postoje potřebné k zvládání každodenních situací. 

U těchto období uvádím témata, která by měla být zařazena do výuky Občanské 

výchovy, znalosti, dovednosti a postoje, které témata rozvíjí, navrhované aktivity 

při výuce a seznam teoretických a metodických materiálů, které se tématu věnují. U 

některých témat jde o ucelené příručky a manuály, jinde zmiňuji kapitolu nebo část 

učebnic či jiných publikací. 

Tato práce by měla především motivovat, inspirovat a poukázat na možnosti využití 

právních znalostí a dovedností v různých kontextech. 
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4.1 První období 

Toto období je pro žáky plné nových očekávání. Přicházejí na druhý stupeň 

základní školy nebo do primy na osmileté gymnázium. Už na školním rozvrhu vidí 

první změny, protože se zde objevují nové předměty a obory. 

Občanská výchova by se v tomto období měla zaměřit na rozvoj osobnosti jako 

platného a užitečného člena společnosti, který má určitá práva a povinnosti. Žáci by 

se měli seznámit se důležitými pravidly společnosti počínaje těmi základními -

lidskými právy. Úvodním tématem v prvním období mého programu je 

problematika lidských práv. Žáci se seznámí se základními lidskými právy a 

svobodami, jejich ukotvením v právních dokumentech a úmluvách, zjistí, jak se 

bránit a zasáhnout při jejich porušování. 

V této době také učitelé začínají s žáky pracovat na projektech. Nejprve 

jednodušších, později však budou muset řešit složitější problémy a při práci 

s návrhy řešení se neobejdou bez znalostí právních dokumentů a právních předpisů, 

zejména Listiny práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a další. Druhé téma, které 

je v mém návrhu zařazeno do prvního období je úvod do práva. Žáci poznají druhy 

a funkci pravidel ve společnosti, způsoby tvorby pravidel a zákonů, seznámí se 

s právním řádem a Ústavou ČR. 

Už v šesté třídě a někdy i dříve jsou žáci účastníky právních vztahů, například když 

si koupí zmrzlinu nebo si půjčí v knihovně knížku. Proto je do druhého tématu 

Člověk a pravidla zařazena také tato problematika. 

Lidská práva 

Toto téma si klade za cíl rozvíjet u žáků: 

znalosti 

- pojmů svoboda, rovnost, spravedlnost, lidská důstojnost, demokracie, práva 

a povinnosti, diskriminace 

- obsahů důležitých dokumentů zajišťující ochranu lidských práv a svobod -

Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o právech dítěte, Listina 

základních práv a svobod 

- o rozdělení lidských práv na občanská, politická, sociální, ekonomická a 

kulturní včetně jejich příkladů 
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- o institucích v Čechách i ve světě (případně také v místě bydliště, školy), 

které se podílejí na ochraně lidských práv 

kompetence: 

- uplatňovat a obhájit vlastní práva i práva jiných lidí 

- vyhledat potřebné informace o lidských právech 

- schopnost jednání směřujícího za podporou a ochranou lidských práv, v obci 

i v celostátním měřítku 

- respektovat lidských práv a základních svobod 

- schopnost empatie a vůle podporovat ty, jejichž práva a svobody jsou 

ohrožovány 

- respektovat sám sebe i jiné lidi bez ohledu na kulturní, sociální a jazykové 

rozdíly 
- mít smysl pro spravedlnost 

Ukázka práce s tématem 

Téma: Dětská práva 

Výchovně vzdělávací cíle: žák vyjmenuje alespoň pět práv dítěte z Úmluvy o 

právech dítěte, posoudí jejich význam a význam celé Úmluvy. Zák v diskuzi 

posoudí, jak by byl ovlivněn jejich život, kdyby některá práva garantována nebyla. 

Doba trvání: 90min (dvě vyučovací hodiny, nejlépe zvlášť, druhá vyučovací hodina 

až za týden) 

Formy a metody práce: skupinová práce; brainstorming, výklad, kreslení obrázku, 

diskuze, práce s textem, řízený rozhovor 

Pomůcky a materiály: Karty s jednotlivými právy z Úmluvy o právech dítěte, 

pastelky, čtvrtky, tabule, křída; Úmluva o právech dítěte 

Průběh vyučovacích hodin: 

Motivace: Brainstorming. Učitel vyzve žáky, aby jmenovali, jaká si myslí, že mají 

práva. (Kdyby si nevěděli rady, učitel pozmění otázku „na co mají právo". Žáci 

jmenují a učitel zapisuje na tabuli. (3min) 

Hlavní část: učitel ukáže dokument Úmluva o právech dítěte a stručně vypráví o 

jejím vzniku a obsahu. (7min) 
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Učitel rozdělí žáky do skupin po třech. Každá skupina dostane kartičku s jedním 

právem z Úmluvy, čtvrtku a pastelky. Žáci mají za úkol na čtvrtku nakreslit obsah 

práva. (15-20min) 

Hotové obrázky se vyvěsí ve třídě. Žáci postupně hádají, které právo obrázek 

představuje. Když jsou všechny obrázky uhodnuty. Učitel přečte z Úmluvy další 

práva z Úmluvy, na kterých žáci nepracovali. (10min) 

Učitel napíše poznámky z hodiny na tabuli a jako zpětná vazba této první hodiny 

bude, aby si žáci sami podle svého uvážení do sešitu napsali tři z práv Úmluvy, 

která považují za nejdúležitější. Učitel tři žáky vyvolá, aby své řešení přečetli 

nahlas. (5-10min) 

Obrázky budou ve třídě viset do další hodiny, aby je žáci viděli a mohli nad nimi 

přemýšlet. 

Druhá vyučovací hodina: 

Motivace: řízený rozhovor. Učitel se ptá na informace z minulé hodiny. Záci 

odpovídají. Učitel dá jednomu z žáků všechny kartičky s právy z minulé hodiny a 

žák je má přiřadit k obrázkům. (5min) 

Hlavní část: učitel rozdělí žáky do čtyř skupin a zadá úkol, aby vytvořili hierarchii 

osmi nakreslených práv podle důležitosti. Na jednom stupni mohou být maximálně 

dvě práva. Učitel mezitím rozdělí tabuli na čtyři sloupce a každá skupina pak své 

řešení na tabuli napíše. Každá skupina si zvolí mluvčího a ten pak vysvětlí důvody 

svého řešení. (15min) 

Následuje diskuze o jednotlivých řešeních, žáci se mohou k ostatním skupinám 
vyjádřit. 

Další část diskuze bude na téma, jak by se změnil náš život, kdyby některá z práv 

neplatila, (učitel vybere práva podle svého uvážení). (20min) 

Zpětná vazba: učitel vyvolá jednoho žáka, aby shrnul tyto dvě hodiny, co nového se 

naučil, jestli byly tyto hodiny přínosné. (5min) 

Příklady dalšírh možných aktivit 

• Žáci v různých informačních zdrojích vyhledají nejčastější způsoby porušování 

lidských práv. Následuje diskuze o takových způsobech chování a žáci se pak 

rozdělí do skupin, z nichž každá navrhne možnosti řešení problému porušování 

jednoho lidského práva (nebo dětského práva z Úmluvy). 
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• Žáci ve skupinách připraví krátkou inscenaci, při které bude porušováno jedno 

z lidských práv. Poté žáci diskutují o možnostech, jak by se dalo takovému 

jednání zabránit. Aktéři popisují, jak se v rolích cítili 

• Diskuze/písemná úvaha na téma „Jak by vypadal život ve společnosti, když by 

neplatilo právo...." Učitel či žáci vyberou jedno z lidských práv, které by 

neplatilo. 

• Žáci prozkoumají své okolí, zda se zde nachází nějaká instituce podporující 

ochranu lidských práv. Pokud ji objeví, zjistí podrobné informace o činnosti této 

instituce nebo se pokusí domluvit debatu s jejími členy.71 

v 

Člověk a pravidla 

Toto téma si klade za cíl rozvíjet u žáků: 

znalosti 

- pojmů pravidlo, právní norma, právní řád, právní odvětví, morálka, právní 

vztah, právní způsobilost, demokracie, autorita, stát, složky státní moci 
- Ústavy ČR a Právního řádu ČR 

- o nutnosti existence pravidel ve společnosti a jejich dodržování 

- o tvorbě pravidel, zákonů a kontrole jejich dodržování 

- o právních vztazích a jejich obsahu 

o rozdílu mezi morálkou a právem 

1 Odkazy na některé metodické materiály zabývající se tématem Lidská práva 
KOLEKTIV AUTORŮ. Kompas. Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha: Argo. 
2006. ISBN: 80-7203-827-3 

Všechny aktivity a metody v publikaci uvedené se týkají lidských práv. 
Pro práci s Všeobecnou deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte doporučuji 
kapitoly „Zahraj to" (str. 86-87) a „Dětská práva" (str. 103-106), „Máme na výběr' (str. 
111-113) 

KOLEKTIV AUTORŮ. Právo pro každý den - Street Law. Praha: Partners Czech. 2008. ISBN 8 0 -
238-7914-6 

Kapitola „Základní práva a svobody" 
JANOŠKOVÁ D., ONDRÁČKOVÁ M. a kol-. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova pro 6. 
ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2003. ISBN: 80-
7238-207-1 

Část kapitoly Miniúvod do lidských práv (str. 66-69) 
JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Ucebmce pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2004. ISBN: 80-7238-325-6 

Kapitola Lidská práva (str. 62-70) 
JANOŠKOVÁ, D„ ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2005. ISBN: 80-7238-393-0 

Kapitola Základní práva a svobody (str. 66-67) 
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znát postup 
, j a k se chovat, pokud jsou zákony potulovány 

kompetence 
schopnost orientovat se v Ústavě a Právním řádu CR 
schopnost posoudit význam pravidel a zákonů společnosti 

schopnost vstupovat do běžných právních vztahů a uvědomovat si práva a 

povinnosti z nich vyplývající 

schopnost využívat znalostí právních předpisů v každodenním životě, při 

řešení různých problémů 

dodržovat pravidla a zachovat si přitom svou samostatnost a svobodu 

vyhledat pomoc v případě, že se děje bezpráví, jak na sobě samém tak u 
jiných lidí 

- respektovat pravidla vzájemného soužití 
- respektovat vlastní i cizí práva a povinností, vznikající při vstupu do 

právního vztahu 
- vůle dbát na dodržování právních předpisů 

Příklad práce s tématem: 

Téma: Pravidla ve společnosti d ù l e z i tosû a nutnosti existence 

Výchovně vzdělávací cíle: žák dokaze, ze 

pravidel při přípravě vzniku nové party. 

Doba trvání: 45min á d e f i n i c í , diskuze, 
• A m ' ; ckumnova praus, 

Formy a metody práce: individuální i ^ v 

řízený rozhovor 
Pomůcky a materiály: velké papíry, fixy, magnety 

Průběh vyučovací hodiny. ^ ^ & v y z v e ž á k y , aby se pokusili 

Motivace: učitel napíše na tabuli slovo „praví ^ ^ ^ s v o u definici 

vymyslet definici tohoto pojmu. Učitel se z e P t a ^ ^ t a b u U a z e p t á s e 

přečíst. Pokud se někdo přihlásí, napíše ucite tu o 

ostatních, zda s ní souhlasí nebo co by na ni změnili- ^ ^ p ř e 5 e t l i p o t i chu definice 

V případě, že se nikdo nepřihlásí, vyzve učitel společnou. Potom 

ve dvojici v lavici a buď vybrali jednu z nich, nebo nav s e s t e j n ý m 
ořečetla, a P U K i a 

učitel vyzve jednu dvojici, aby svou üeiuuv, v 
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způsobem jako v prvním případě. Třída si na základě diskuze vytvoří společnou 

definici pojmu „pravidlo". (10min) 

Hlavní část: učitel žáky rozdělí do skupin po pěti, každá skupina dostane velký 

papír a fixy. Úkolem každé skupiny bude vytvořit 5 hlavních pravidel jejich nově 

vzniklé party a zodpoví na otázky, jak se jejich parta jmenuje, kdo bude mít v partě 
jakou pozici a funkci, jak se bude v partě rozhodovat o různých záležitostech, jestli 

a jak budou přibírat nové členy. (15min) 

Papíry s pravidly se magnetem pověsí na tabuli. 

Následuje diskuze. Nejprve se učitel zeptá, jak se jim pracovalo ve skupině, jestli se 

mohli všichni vyjádřit, jak pravidla tvořili apod.. 

Poté se diskutuje o pravidlech, které skupiny tvořili. (15min) 

Zpětná vazba: učitel se ptá žáků, jestli je lehké tvořit pravidla, jaké mohou nastat 

problémy, jaká pravidla musí být, aby s nimi společnost souhlasila atd.. 

Příklady dalších možných aktivit 

• Situační metoda - Hlasování. Návrhy a následné demokratické hlasování o 

nějaké záležitosti ve třídě. Například „kam pojedeme na výlet", „V třídní kase 

zbylo na konci roku 2500Kč, jak s nimi naložit?" 

• Žáci prostudují školní řád a porovnají s Listinou základních práv a svobod, zda 

nejsou některé body v rozporu. 

• Žáci obstarají za domácí úkol různé druhy řádů (pracovní řád v nějaké firmě, 

provozní řád sportoviště, kulturního domu, reklamační řád z obchodu a další) a 

kriticky posoudí jejich význam a správnost. 

• Diskuze: Jakých právních vztahů se účastním a jaká práva a povinnosti z těchto 

vztahů vyplývají. 

• Hra Kufr: učitel vypíše pojmy z právní problematiky, žáci se rozdělí do dvojic a 

jeden vždy radí a druhý hádá pojem72 

" Odkazy na některé metodické materiály zahvvaiící se tématem Člověk a pravidla 
JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Občanská výchova. Rodinná výchova. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2005. ISBN: 80-7238-393-0 

Kapitoly: „Právo je minimum morálky" (str. 55-58), „Právo je systém" (str. 55-57), „Ústava 
(str. 58)" 

KOL. AUTORŮ. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy. Olomouc: Nakladatelství 
Olomouc. 1997. ISBN: 80-7182-036-9 

Kapitola „Život ve společnosti = život s pravidly" (str. 123-127) 
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4.2 Druhé období 

Prvním tématem druhého období je problematika státu, státního řízení a orgánů 

státní správy a samosprávy. 

Žáci si rozšíří poznatky z prvního období, kdy se dozvěděli, co je to demokracie, a 

poznají, jak ovlivňují život občanů demokratické principy státu. 

Žáci se naučí kriticky přistupovat k politickým problémům, zjistí, jak mohou do 

řízení věcí veřejných zasahovat nebo je ovlivnit. Seznámí se s některými polickými 

stranami a ideologiemi, budou schopni odhalit propagandu a mediální manipulaci. 

Žáci se po probrání tohoto tématu budou orientovat na místní radnici, na úřadech a 

budou vědět, s čím se mohou na tyto úřady obrátit. 

Další téma navazuje na právní problematiku z prvního období a věnuje se 

jednotlivým druhům právního odvětví. Žáci by měli znát, jak vypadají smlouvy a 

jaké jsou povinné údaje na těchto smlouvách. Od šestnácti let například mohou 

chodit na brigády, proto musí vědět, jakou smlouvu mohou podepsat, jaká mají 

práva a povinnosti v pracovním poměru a jak dát výpověď. 
Někteří se mohou stát dědici nějakého majetku, a tak je třeba vědět, co to pro ně 

znamená. 
Žáci osmé třídy se brzy stanou trestně odpovědnými. V této kapitole se seznámí 

s «m, c o je to přestupek a trestný čin a jaké sankce po jejich spáchání mohou nastat. 

Právní základy státu 

Toto téma si klade za cíl rozvíjet u žáků: 

znalosti 

- o typech států a jejich právním uspořádání 

' o principech demokracie 

- o orgánech státní správy a samosprávy a jejich funkcích 

H R A C H O V C O V Á , M „ B E Z C H L E B O V Á , M . . Občanská ýc^vapro 8. ročník a víceletá 
Synnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 1999. ISBN: 80-7128-062-8 
ISBN 80-7169-557-2 

Nakladatelství Olomouc. 2000. ISBN: 80-7182-093-8 

K O L E K * » - ^ ř " M C K C h - 2 0 ° 8 ' , S B N 8 ° -

Kapitoly. Právo a morálka, Právní řád a systém práva, Ustavní právo 
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- o možnostech aktivního zapojení se do řízení společnosti 

- o politickém spektru, politických stranách a jejich programech 

kompetence 

- schopnost aktivně se zapojovat do dění ve společnosti 

- schopnost komunikovat s úřady a institucemi 

- schopnost posoudit výhody a možné nedostatky demokracie 

- kriticky přistupovat k politickým a mediálním kauzám, programům 

politických stran a předvolebním kampaním 

- vnímat svou osobnost jako občana, který má právo podílet se na věcech 

veřejných 

- pozitivní postoj k demokratickým principům 

- pocit potřeby angažovat se ve prospěch svobodného demokratického státu 

Příklad práce s tématem 

Téma: předvolební kampaň 

Výchovně vzdělávací cíle: žáci analyzují programy politických stran a na jejich 

základě připraví předvolební politickou kampaň 

Doba trvání: 45min 

Formy a metody práce: skupinová práce; práce s textem, mluvený projev, diskuze 

Pomůcky a materiály: politické programy politických stran zastoupených 

v poslanecké sněmovně, čtvrtky, fixy, psací potřeby 

Průběh vyučovací hodiny: 

Motivace: učitel se ptá žáků na politické strany v poslanecké sněmovně. Jeden z 

žáků má za úkol na tabuli nakreslit přímku a zakreslit na ní pozice politických stran 

(levice stře, pravice) - je to opakování z minulé hodiny.(5min) 

Hlavní část: učitel žáky rozdělí na počet skupin, kolik je politických stran 

v poslanecké sněmovně. Každá skupina si vylosuje jednu politickou stranu, kterou 

bude představovat, dostane politický program této strany. Na základě prostudování 

Politických programů mají žáci za úkol připravit leták do předvolební kampaně, 

vymyslet čtyři hlavní cíle jejich politiky, zapsat je na čtvrtku v bodech a mluvčí 

strany si p ř ipraví přednes o délce lmin - vysvětlení jednotlivých bodů. (30min) 
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Mluvčí skupin obhajují svůj leták. Letáky se pověsí na nástěnku ve třídě, další 

hodinu proběhnou volby. 

Zpětná vazba: učitel se ptá žáků, podle čeho vybírali cíle předvolební kampaně, jak 

se cítili být členy politické strany, která jim nemusela být blízká. Učitel zadá 

domácí úkol: „zamyslete se nad jednotlivými letáky a zkuste odhadnout, jaká 

skupina lidí bude volit kterou politickou stranu. 

Příklady dalších možných aktivit 

• Žáci napíší úvahu na téma „Přímá či nepřímá volba prezidenta" 

• Projekt: žáci vyberou jeden problém, který je trápí v jejich obci/městě a 

pokusí se navrhnout jeho řešení 

• Žáci zjistí, jaké úřady se nachází v místě jejich obce, rozdělí se do skupin a 

každá skupina tento úřad navštíví, domluví si schůzku s úředníkem a zjistí 

hlavní funkce úřadu, s čím se na tento úřad mohou občané obrátit a co je 

nejčastějším důvodem návštěvy tohoto úřadu. V další hodině budou žáci 

z každé skupiny vyprávět, co se dozvěděli 

• Žáci zjistí, jak se vyhlašuje referendum, zda bylo uskutečněno v jejich okolí 

a jak dopadlo. V hodině se pokusí navrhnout problémy o kterých by se podle 

nich mělo hlasovat v referendu a zformulují hlasovací lístek 

• Žáci si připraví krátký referát na jednu z politických ideologií73 

- . í m a t e m M m i á ^ i L S t á U i 
7 3 Odkaz, na nékteré m e t o d i c k é n g t e ň ^ ^ ^ 
JANOŠKOVÁ, D., O N D R Á Č ^ Á ^ k o l - 2 0 0 4 . ISBN: 80-7238-325-6 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeft. Nak a * p h „ i c e D r 0 

Kapitola „Řízení společnosti" (str. 45-53) Rodinná vychova ^elmice pro 
JANOŠKOVÁ, D„ ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. 2005. ISBN: 80-7238-393-0 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Naklaaa 

Kapitola „Politika" (str. 68-70) ç wčník a víceletá gymnazia. Olomouc. 
HRACHOVCOVÁ, M. A KOL. Občanská výchovei pr 
Nakladatelství Olomouc. 2000. ISBN: 80-7182-0J3-» 

Kapitola „Stát a právo" (str. 46-64) V y d a v a t e l s t v í a n a k l a d a t e l s t v í Prače s.r.o. 
VALENTA, M. Občanská výchova pro 6. ročník, i ra 
1995. ISBN: 80-208-0424-2 „ , t„ „ , 05^ , c m J s n 

Kapitoly „Radnice a obecní zastupitelstvo" (stt. 91 9 5 ) ^ ^ ^ C z e c h 2 0 0 8 . 1 S B N 8 0 -
KOLEKTIV AUTORŮ. Právo pro každý den - Street La 
238-7914-6 

Kapitola „Stát" 
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Právní odvětví 

Toto téma si klade za cíl rozvíjet u žáků: 

znalosti 

- o druzích právních odvětví a jejich obsahu, o záležitostech, která tato právní 

odvětví určují 

- o rodinném právu, právech a povinnostech rodičů a dětí, podmínkách 

uzavření manželství a pravidlech rodinného soužití 
- o občanském právu, o smlouvách, vlastnictví, dědictví, věcných břemenech 

a reklamacích 

- o pracovním právu, právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

povinných údajích v pracovní smlouvě 
- o trestním právu, trestní odpovědnosti, typech trestných činů a přestupků a 

druzích trestů, o soudním procesu 

Kompetence 

- komunikovat s úřady 

- zodpovědně přistupovat a uzavírat smlouvy různého druhu, zhodnotit jejich 

správnost, výhody a nevýhody, formulovat výpověď smlouvy 

- schopnost formulovat reklamaci v obchodě 
- vyhledat pomoc, pokud jsem svědkem přestupku nebo trestného činu 

^ í a ď p r á c e s tématem 

Téma: občanské a pracovní právo 

Výchovně vzdělávací cíle: žáci poznají nedostatky při jednání v různých běžných 
situacích a právních vztazích (v obchodě, při přijímacím pohovoru, uzavírání 

Pracovní smlouvy, výpovědi ze zaměstnání atd.) 
Doba trvání: 45min 
F o " * y a metody práce: skupinová práce; hraní rolí, diskuze 

Pomůcky a materiály. Kartičky se situacemi, které mají žáci zahrát 

P r u b ě h vyučovací hodiny: 

Motivace: řízený rozhovor - opakování předchozích hodin, jaká znají žáci právní 

odvětví a co tyto odvětví spravují. (5min) 
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Hlavní část: žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice si vylosuje kartičku se situací, 

kterou mají zahrát. Dvojice si připraví vystoupenímiOmin) 

Na kartičkách budou následující situace: 

1. Zákazník si chce koupit boty v zimním výprodeji. Prodavačka ho u kasy 

upozorní, že se na obuv nevztahuje reklamace. 

2. Zákazník přijde do obchodu reklamovat boty, z důvodu odlepení podrážky. 

Boty si zákazník koupil před dvěma měsíci a má na reklamaci nárok. 

Prodavačka odmítne reklamaci přijmout, protože podle ní boty poškodil 

zákazník sám. 

3. Pracovní pohovor. Zaměstnavatel se během pohovoru ženy zeptá, jestli je 

vdaná, kdy bude chtít mít děti. 

4. Pracovní pohovor. Zaměstnavatel navrhne, že se nebude uzavírat pracovní 

smlouva a zaměstnanec má tak výhodu, že mzdu nemusí zdanit. 

5. Zaměstnavatel jedná se zaměstnancem o pracovní smlouvě. Zaměstnanec si 

všimne, že ve smlouvě chybí místo výkonu práce. Zaměstnavatel to 

odůvodní tím, že mají více poboček, tak to neuvádí, aby mohl zaměstnanec 

pracovat všude, kde je ho potřeba. 

6. Zaměstnavatel přijde dlouholetému zaměstnanci na pracoviště říct, že od 

zítřka nemá chodit do práce, protože se jeho pracoviště z finančních důvodů 

uzavírá. 

7. Reklamace zákazníka bude v pořádku přijata. 

8. Pracovní pohovor proběhne v pořádku. 

9. Ve vyjednávání o pracovní smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

budou zmíněny všechny povinné údaje pracovní smlouvy 

10. Zaměstnanec předá zaměstnavateli písemnou výpověď se všemi 

náležitostmi. Zaměstnavatel ji přijme a vyjednají datum odchodu. 

Dvojice předvedou scénku. Ostatní jsou potichu a sledují. Po ukončení scénky, žáci 

diskutují, zda bylo v jednání osob v pořádku nebo zda-li došlo k porušení 

práv.(25min) 

Zpětná vazba: učitel se ptá žáků, jak se v rolích cítili a co se v hodině naučili.(5min) 
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Příklady dalších možných aktivit 

• Žáci na příkladech odhalí nedostatky v pracovní smlouvě. 

• Žáci vyhledají ukázky inzerátů o práci, ve kterých najdou prvky 

diskriminace 

• Učitel pozve do školy k diskuzi zástupce Sdružení obrany spotřebitelů 

• Žáci vyhledají v médiích příklady, kdy bylo porušeno rodinné právo 

(zanedbání péče, sňatkový podvodník ...) 

• Učitel domluví návštěvu soudního procesu 

• Žáci zjistí, jaké jsou v jejich okolí nejčastější přestupky a trestné činy 

• Žáci zjistí, jak probíhá přestupkové řízení74 

7 4 Odkazy na některé metodické materiály zabývající se tématem Právní odvětví 
KOLEKTIV AUTORŮ. Kompas. Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha: Argo. 
2006. ISBN: 80-7203-827-3 

Kapitola: „Různé platy" (str. 107-110) 
KOLEKTIV AUTORŮ. Právo pro každý den - Street Law. Praha: Partners Czech. 2008. ISBN 80-
238-7914-6 

Kapitoly: „Občanské právo", „Rodinné právo", „Pracovní právo", „Přestupky", „Trestní 
právo" 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vymezit podstatu a cíle právní výchovy, 

prozkoumat učební materiály týkající se tématu a navrhnout vlastní řešení programu 

právní výchovy pro pedagogické potřeby a využití na základní škole. 

Právní výchova rozvíjí u žáků kompetence, které jim umožňují orientovat se v 

realitě složité demokratické společnosti a využívat znalostí právního systému 

k řešení problémů každodenního života občanů. 

Právní výchova odhaluje význam základních právních pojmů, jako je spravedlnost, 

svoboda, právo, rovnost, morálka a další, a uvádí je do praxe na příkladech běžných 

každodenních situací. Žák se v hodinách právní výchovy seznamuje s obsahem 

důležitých právních dokumentů, především Ústavou České republiky, Listinou 

základních práv a svobod a Právním řádem České republiky a učí se je využívat 

při řešení právní problémů a konfliktů. Právní výchova u žáků rozvíjí specifické 

postoje a hodnoty, respekt k právnímu řádu, potřebu spravedlnosti, podporu 

lidských práv a jiné. Právní výchova zvyšuje právní a politickou gramotnost 

občanů, právní kulturu společnosti, a tím posiluje stabilitu právního řádu, 

zákonnosti a společenských vztahů. 

Ve výuce právní výchovy je možné využívat některé učební materiály. Vhodné jsou 

zejména projekty, například Projekt Občan, Právo pro každý den či Paragraf 11/55, 

které byly analyzovány ve druhé kapitole diplomové práce. Tyto projekty umožňují 

více či méně propojovat teoretické znalosti s praktickým životem. Pro výuku právní 

výchovy byly všechny hodnocené projekty doporučeny. 

Učebnice Občanské výchovy mohou sloužit jako inspirace pro učitele při přípravě 

výuky. Všechny posuzované učebnice, až na jednu výjimku, jsou v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem, rozvíjí klíčové kompetence žáků a obsahují 

různé aktivizující a problémové úkoly, které se mohou v hodinách právní výchovy 

aplikovat. 

Didaktická analýza tematického bloku Stát a právo byla zpracována s pomocí 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Specifikovány byly 

obecné výchovně vzdělávací cíle i dílčí cíle, které by mohly být cíli jednotlivých 

vyučovacích hodin. Formulováno bylo také základní a doplňkové učivo a uplatnění 
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mezipředmětových vztahů. Dále byly navrhnuty formy a metody práce, které jsou 

vhodné pro výuku právní výchovy. Zařazeny byly jak tradiční metody (výklad, 

práce s textem a jiné), tak také interaktivní metody, které jsou efektivní zejména 

proto, že kladou důraz na samostatnost, odpovědnost a tvořivost žáků a využívají 

žákovi zkušenosti s tématy, jimiž se právní výchova zabývá. Formulovány byly také 

způsoby zpětné vazby a ověření výsledků učení. 

Poslední kapitola je nástinem toho, jak by mohl vypadat program právní výchovy 

na základní škole. Program je rozdělen do dvou období podle ročníků, každé období 

se skládá ze dvou širších právních témat. 

V prvním období se žák seznamuje se problematikou lidských práv a základy práva. 

Druhé období rozšiřuje právní témata v oblasti právních odvětví a soustřeďuje se na 

státoprávní problematiku. V každé části byly vyjmenovány znalosti a kompetence, 

které dané téma rozvíjí, jako ukázka práce s tématem byl popsán průběh jedné až 

dvou vyučovacích hodin, dále byly uvedeny další možnosti vedení aktivit a odkazy 

na některé učebnice a metodické materiály, které téma také rozvíjí. 

Největším problémem při zpracovávání této publikace byl nedostatek odborné 

literatury, která by se zabývala tématem právní výchovy. 

Diplomová práce by mohla být inspirací pro výuku právní výchovy. Učitel zde 

najde vytyčené cíle právní výchovy, typy pro vedení aktivit ve vyučovacích 

hodinách i odkazy na učební materiály, které mohou různými způsoby ve výuce 

použít. 
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Resumé 

Diplomová práce se zabývá významem a výukou právní výchovy na základní škole. 

V úvodní kapitole je vysvětlen význam a podstata právní a státoprávní výchovy a 

jejich místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

Následuje analýza některých učebních matriálů Občanské výchovy pro základní 

školy a vzdělávacích projektů, které rozvíjejí právní gramotnost. Provedena byla 

didaktická analýza tematického okruhu Stát a právo, jenž je součástí oboru Výchova 

k občanství v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Poslední 

kapitola obsahuje návrh programu právní výchovy na základní škole, včetně 

několika ukázek práce s tématem. 

v 
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Summary 

The thesis goes into the importance and teaching of law-related education at the 

primary school. The Introductory chapter explains the importance and principle of 

law-related and political law education and its place in the Framework Education 

Programme for Elementary Education. After that follows an analysis of some Civic 

Education teaching materials for primary schools and educational projects, which 

develope law-related literacy. Didactic analysis of State and Law area was carried 

out. State and Law area is a part of the field of Education for Citizenship in the 

Framework Education Programme for Elementary Education. The last chapter 

contains a proposal for the law-related education at primary school, including 

several examples of work with the theme. 
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