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Autorka předložila bakalářskou práci na téma výchovy k partnerství a rodičovství, které je 

vzhledem ke stálému hledání vhodného způsobu její realizace, jak ve školním, tak 

mimoškolním prostředí, velice naléhavé. Výchova k partnerství a rodičovství se ve školní 

praxi často zužuje na problematiku sexuální výchovy či jsou do ní zahrnovány otázky 

prevence sociálně-patologických jevů. Naproti tomu autorka nahlíží na obsah toto předmětu 

multidisciplinárně. Důraz je kladen na otázky partnerství a jeho rozvoje v průběhu 

ontogeneze, utváření optimálních rodičovských postojů a kompetencí, v neposlední řadě je 

též zmiňována oblast právní, etická i ekonomická. (s. 48).  

 

Otázky a náměty k diskusi: 

 

V podkapitole 1.2. se zabýváte otázkami současných forem soužití, mimo jiné nesezdaného 

soužití. Zmiňujete, že „význam aktu uzavření manželství je, podle mě, pro dítě 

irelevantní...“ s. 14 Jak lze v tomto případě objasnit poměrně častou dětskou obavu, že 

rodiče nemají stejné jméno. Je možné, že tato dětská obava může v sobě, samozřejmě ne na 

plně vědomé úrovni, obsahovat též prvky obavy z nedostatku pevnosti, nejednotnosti? 

V pozadí těchto vztahů patrně nebude pouze myšlenka nesvázanosti a prostoru, ale též 

latentní obavy ze závazku a trvalosti. 

Výběr partnera a  pozitivní vývoj vztahu je často trvalým problémem i pro řadu dospělých 

jedinců. Co považujete za významné v utváření představ o výběru partnera, kromě vzorů 

z rodiny a jakým způsobe byste prakticky schopnost navazovat přátelství a orientovat se ve 

vztazích u dětí rozvíjela. 

 

 

 


