
Posudek diplomové práce Radky Valentové Současné pojetí výchovy k manželství a 
rodičovstvÍ. 

73 S., 54 titulú literatury a pramenú,17 časopiseckých článkú a interních studijních materiálú, 
5 internetových zdrojú, 4 přílohy 

Ke koncepci práce: 
Diplomová práce Radky Valentové má za cíl zmapovat současné pojetí výchovy k manželství 
a rodičovství v oblasti předškolního a školního vzdělávání a dále porovnat, jaký typ specifické 
přípravy na manželství a rodičovství poskytují vybrané poradenské a církevní instituce. 
Text je orientován převážně na teoretickou analýzu odborné literatury, kurikulárních 
dokumentú a učebnicových textiL Je doplněn funkčně zařazenými, komentovanými grafy a 
tabulkami. Specificky je reflektována funkce poradny pro rodinu a mezilidské vztahy a 
Rodinného centra Praha zřízeného za podpory Pražského arcibiskupství (resp. CPR). 
Z diplomové práce je patrný zájem autorky o problematiku i zaangažovanost na určitém 
modelu přípravy k manželství a rodičovství, nevyznávajícím její ryze scientistické, ale 
zejména personálně-duchovní pojetí. Tento postoj se promítá i do obsahové analýzy 
dokumentú, nemá však povahu předsudku. Hlavním úhlem pohledu je proto analýza 
pedagogická. 
Jazyk diplomové práce je kultivovaný, formální úprava náležitá (poněkud netypické je však 
předsunutí seznamu tabulek a grafú před vlastní obsah práce). 

K obsahu práce: 
V první kapitole práce (s. 5-11) se autorka zabývá definováním manželství jako instituce. 
Porovnává křesťanské a civilní pojetí manželství, podmínky jeho uzavření i možnosti 
ukončení. Zajímavý je ohled na iniciační funkci rituálu sňatku. 
Otázka k obhajobě: Nemají-li kanonicko-právní normy přímý dopad na současný právní 
systém v ČR, znamená to, že církevní sl1atek lze ukončit rozvodem bez souhlasu církve? 

Druhá kapitola je věnována teoriím rodiny a jejím sociologickým charakteristikám (s. 12-18), 
třetí je zaměřena na formy rodilmého soužití (s. 19-28). K obhajobě kladu otázku, zda 
nesezdané partnerství souvisí s nedostatkem prožitku bezpečí domova, dlouhodobě 

negativním rodinným klimatem způsobujícím neschopnost zapustit kořeny, stát se 
všestranně rozvinutou osobností, neschopností nabídnout druhému oporu, vzít za něj 
odpovědnost ... (s. 24), jak v podstatě implicitně vyplývá z textu. 

Pokud jde o přístup autorky k registrovanému partnerství, oceňuji, že se snaží o co největší 
objektivitu a o zahrnutí rozmanitého spektra pohledú na problematiku. Některé výhrady se 
však dle mého míjejí podstatou (např. do stejné dědické skupiny jako děti se dostává i nový 
manželský partner, nejen partner registrovaný). Spory o dědictví lze předpokládat v obou 
skupinách (navíc vydědění dítěte je jedním z nejsložitějších právních úkonú a lze jej i dnes 
snadno obejít darováním věci). 
Ve čtvrté kapitole (s. 29-35) věnované rodičovství je zdařile nastíněna jeho emocionální 
dimenze, problematika získávání rodičovských postojú je zprostředkována sice stručně, ale 
dostatečně. 

Pátá kapitola diplomové práce (s. 35-52) je zaměřena na analýzu současného kurikula 
z hlediska výchovy k manželství a rodičovství. I když zde práce přechází z "normativní" do 
deskriptivní roviny, pokouší se autorka alespoň stručně hodnotit vybrané dosud platné školské 
dokumenty (vzděl. program Základní škola, Obecná škola, Národní škola), větší pozornost 
však věnuje rámcovým vzdělávacím programúm jako kurikulární perspektivě české školy 
(RVP pro MŠ, ZŠ a Gymnázia). Ocel1uji též ukázku konkrétních projektú: mateřské školy 



Bojasova, Praha 8, na podporu sociálních vztahů v rodině, a zajímavé, z hlediska potřeb 
výchovy k manželství a rodičovství spíše negativní, postřehy ze ZŠ v Londýnské, Praha 2). 
Po stručném načrtnutí profilu učitele rodinné výchovy, tak jak je připravován na PedF 
v Praze, následují kapitoly věnované aktivitám poradenských institucí (kap. 7. a 8., s. 53-61). 
Autorka zaměřila pozornost na působení poradny pro rodinu a mezilidské vztahy Praha 8, 
Městského centra sociálních služeb a prevence, organizace hl.m.P., a na Rodinné centrum 
Praha. U obhajoby by bylo dobré nastínit, v čem se zásadně liší jejich přístupy a práce 
s klienty, neboť takovou syntézu v práci postrádám. 
Zajímavým doplněním textu je obsahová analýza učebnic zahrnujících nějakým způsobem 
tematiku výchovy k manželství a rodičovstvÍ. Pozitivně hodnotím především autorčin 

komentář a snahu odhalovat výchovný potenciál učebnic (pozn. nesměšovat učebnice určené 
pro žáky a texty pro učitele). 
Oceňuji, že závěr práce nemá podobu sumáře témat, ale je aktivním domýšlením zejména 
společenských přesahů problematiky. 

Závěr: Diplomová práce Radky Valentové splňuje požadavky kladené na diplomové texty. 
Přes dílčí připomínky ji doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 

V Berouně, dne 25. 8.2006 /~~~~ ~{{ť~'L-J 
:1:.--------------------------- ), 

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., vedoucí DP. 


