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Posudek vedoucího diplomové práce: 

Kladem diplomové práce je pokus o vytvoření pojmového vztažného rámce, ve kterém by 
bylo možno postihnout souvislost mezi vzděláváním zaměřeným na utváření právního vědomí 
a vzděláváním v právech dítěte pro jejich uplatňování ve školním prostředí. Autorka, pracujíc 
prakticky zcela samostatně, prokázala orientovanost v základních principech právních i ve 
smyslu naplňování práv dítěte v podmínkách školního vzdělávání, propojení obou pohledů 
není v pedagogické literatuře častým jevem. I z tohoto důvodu lze diplomovou práci vnímat 
jako podkladový materiál pro odborné diskuse a výzkumné šetření, jejichž předmětem by se 
zdůvodněně z hlediska této práce jevila vazba právo- povinnost a odpovědnost. 

Z hlediska zpracování výkladové i výzkumné části je však třeba upozornit na některé 
nedostatky: Text teoretických východisek je místy spíše shromážděním informací bez 
dostatečného komentáře. Tím se stává, že některé pasáže působí zkratkovitě - např. s.10 
vymezení odpovědnosti opřené zásadně o rozumovou argumentaci bez reflexe hodnotové 
oblasti (ačkoli to citovaný autor jistě nemohl pominout, zvláště v kontextu etiky). I relevantní 
poznatky dobře vybrané z literatury pak působí vytrženě z kontextu výkladu, ačkoli logika 
uvažování autorky je patrna ze řazení kapitol. Komentář by byl účelný u kapitoly o školních 
řádech (opominuta je proměna školních řádů v tzv.inovativních školách), u „charakteristiky 
vztahů", u „ochrany jedince...", která je podstatným principem lidských potažmo dětských 
práv. Text má svou nespornou hodnotu všude tam, kde autorka tento komentář neopomenula. 
Místy jsou však vyjádření, která by vyžadovala bližší argumentaci- např. s.20 „ ...vzdělávací 
programy ... vystupují jako značně zidealizované modely... ". 

V praktické části autorka použila několik výzkumných metod (jsou dostatečně 
zdokumentovány přílohami), kterými chtěla ověřit stav právního vědomí, a povědomí o 
právech dítěte. Výzkumná sonda přináší zajímavé údaje. Ověřena byla i výuková jednotka (3 
vyučovací hodiny) vztahující se к právům dítěte, autorka však opomněla uvést zdroj 
zpracování, je třeba doplnit při obhajobě. Dále jsou uvedeny metody, které by mohly být 
uplatněny jak pro výzkum, tak pro vzdělávání dětí v dětských právech, uvedení přehledu 
považuji za vhodné a účelné. Opět je třeba doplnit zdroje. Upozorňuji jen na chybu 
v komentáři к „situaci" (s.52) - v zdrojovém textuje naopak zdůrazňováno primárně se 
nesoustředit na rozbor motivace a okolností, které vedly к porušení práva, ale na rozpoznání 
porušení práva. 

V závěru práce na s.54 je vyjádření, které bylo už vysloveno v jiném kontextu. Z výkladu 
autorky není zřejmé, zda jej svým šetřením potvrzuje nebo s ním polemizuje, bylo by možné 
se к této námitce vyslovit při obhajobě. Domnívám se také, že zde dochází к směšování 
vzdělávacích záměrů a výzkumných úkolů (s.55). 

Při obhajobě doporučuji vyjádřit se к následujícím otázkám: 
1. U Meltonova interview by bylo účelné blíže popsat, pro jaký cíl byla tato metoda 

primárně vytvořena, zda jsou provedeny nějaké úpravy a jak se tato technika 



osvědčila pro stanovený výzkumný úkol. Může být její aplikace pro děti na 
primární škole riziková? 

2. Z hlediska metodologického zhodnotit smysluplnost posuzování práv 
občanských, „přirozených" a jednání, které není dětem dovoleno, protože by 
škodilo dětskému organismu a psychice - víz srovnávání vnímání odlišností práv 
dítěte a dospělých. 

I přes uvedené námitky práci doporučuji к obhajobě. Připomínám jen, že použitá 
literatura, ačkoli tituly jsou pro téma zásadní, není příliš rozsáhlá, že práce by vyžadovala 
kvalitnější jazykovou korekturu (mimo jiné chybné použití termínu podvědomí - s.9,16,38,42 
... namísto povědomí, bylo by třeba opravit chybné číslování kapitol v porovnání s obsahem, 
aj.). Během obhajoby je třeba přiložit к práci anotaci a klíčová slova v češtině a angličtině. 
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