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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci zpracovávající problematiku pojetí výchovy 
k manželství a rodičovství, která se zaměřuje na studenty SŠ. Vzhledem k vysoké 
liberálnosti, která se v oblasti partnerství a sexuality objevuje a současně výrazně labilnější 
povaze současné rodiny, považuji výchovu k partnerství a zdravému pojetí sexuality za 
velmi důležitou. Škola bezesporu není schopna suplovat za rodinu emoční rozvoj jedince a 
jen stěží bude eliminovat vzory partnerství, které si děti přináší z rodiny. Jejím úkolem je 
však zajišťovat dialog a nápomoc při utváření jasnější představy o hodnotě partnerství a 
rodičovství. V teoretické části práce  se autorka  zabývá rodinou, manželstvím i 
rodičovstvím, jakožto podstatnými podkapitolami tohoto tématu. Teoretická část by 
zasloužila úpravu v podobě lepší strukturace, neboť se text místy překrývá. Příkladem je 
především časté zmiňování o důležitosti rodiny a jejím působením. v některých případech i 
přímo: srov. S. 17 a 21 „Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem...“ 
Na s. 21 udáváte 3 prostředí rodiny a jejich vliv na chování dítěte, které je pojednáno příliš 
zjednodušeně, např.  „Děti jsou obyčejně oddaně poslušné a nemají sílu ani zájem o 
diskusi.“ Tato tvrzení by bylo potřeba zmírnit či modifikovat. Empirická část zjišťuje 
postoje středoškoláků k otázkám manželství a rodičovství, 
Náměty k diskusi: 

• Seznámila jste se s některým z výzkumů sexuálního chování současných mladých 
lidí, který by bylo možno využít i v komparaci s některými vašimi zjištěními. 

• Ve své práci nezmiňujete příručku MŠMT Sexuální výchova – vybraná témata. 
Zhodnoťte její přínos pro výuku či zda jste se s ní měla možnost seznámit. 

 


