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"Současné pojetí výchovy k manželství a rodičovství" 

Diplomová práce Radky Valentové je věnována aktuálnímu problému současného pojetí 

výchovy k manželství a rodičovství. Hovořit o změnách v pojetí výchovy k manželství a 

rodičovství je ale možné jen tehdy, když si uvědomíme, jakými změnami prošly obě tyto 

instituce v moderní společnosti. O tento přístup se zdařile pokouší autorka v první části své 

studie, kde se její výklad spíše podobá sociologické analýze problému. 

V celé práci je navíc typický pokus o srovnání, ne snad konfrontaci, křesťanského a jak 

uvádí autorka "civilního" pojetí manželství a rodiny. 

Úvodní kapitola, která je věnována manželství jako instituci, po určitých historizujících 

partiích věnuje pozornost kromě vnitřních vazeb mezi manžely i rituálu sňatku a podmínkám 

uzavření a ukončení manželství. Tato část přináší některé zajímavé konfrontace církevního, 

zejména katolického kanonického práva a civilního práva o manželství, jeho pojetí i o 

podmínkách případného rozvodu. 

S konfrontacemi se setkáváme i v dalších partiích druhé kapitoly, kteráje věnována tzv. 

teorii rodiny, která je rozebírána z různých pohledů, z pohledu historicko-právní školy, 

z hlediska strukturálního funkcionalismu, ale i z pozic sociologických. Autorka věcně nejen 

komentuje různé pohledy na problematiku rodiny, ale při srovnání vyjadřuje i svoje 

stanoviska. 

Ve třetí kapitole se vypořádává i s aktuálním problémem manželství a partnerství. 

Pojednává i o registrovaném partnerství. Opírá své poznatky i o některé převzaté výzkumy. 

Pro obhajobu by bylo zajímavé, jak zákon o registrovaném partnerství interpretovat ve 

vyučovacím procesu při výchově k manželství a rodičovství. 

Čtvrtá kapitola je věnována problému rodičovství. Zajímavé jsou v této kapitole ty části, 

které se zabývají otázkami neplodnosti, třeba konstatovat stále častěji se vyskytujícími a 

různými reakcemi obou manželů. Autorka přináší ze zdrojů ČSÚ doklady o poklesu 

porodnosti a růstu průměrného věku prvorodiček po roce 1989 a zabývá se příčinami tohoto 

stavu. Zajímavé by ale bylo jistě i vyvození důsledků tohoto stavu pro změnu rodinného 

prostředí a pro výchovu v rodině, což by mohlo být jedním z podnětů pro diskusi při 

obhajobě. 

Konečně závěrečná pátá kapitola je věnována výchově k rodičovství a analýze 

školských dokumentů, zvláště kurikulárních, věnovaných této problematice. Autorka se v ní 



zabývá jednak stávajícím stavem kurikula, jednak Rámcovým vzdělávacím programem pro 

MŠ, ZŠ a pro gymnázia. Jako ukázky uvádí některé ŠVP na vybraných školách. Tato část se 

mi jeví ve srovnání s předchozí jako spíše konstatující a málo analyzující. Zajímavé by byly 

osobní názory a pohledy diplomantky na komentované dokumenty. Ty jsem ale v této části 

většinou postrádal. 

Na tuto kapitolu trochu neorganicky navazuje krátká kapitola šestá, která komentuje 

profil učitele oboru rodinná výchova a studia učitelství rodinné výchovy na pražské 

pedagogické fakultě UK. 

Stručná je i kapitola sedmá o státní institucionální podpoře výchovy k manželství a 

rodičovství. Na základě zkušeností z poradny pro rodinu a mezilidské vztahy Městské části 

Prahy 6 ukazuje i některé zkušenosti z poradenské činnosti i problémy, které bývají řešeny 

zejména s těmi, kteří teprve chtějí do manželství vstoupit. 

Podobné problémy ovšem v nevládním sektoru na příkladu Rodinného centra Praha 

založeného při Arcibiskupství pražském ukazuje při přípravě na manželství z vlastní 

zkušenosti autorka v následující kapitole. 

Trochu diskusní je vložení deváté kapitoly, která poskytuje přehled o stávajících 

učebnicích a studijních materiálech týkajících se problematiky manželství a rodičovství. 

Protože při celkovém posouzení pozitiv i problematičtějších pasáží 

lze hodnotit předloženou diplomovou práci po stránce obsahové i formální jako kvalitní, 

doporučuji ji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu ji doporučuji ocenit jako v Ý b 

o r no u. 
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