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1.1 Učebnice, knižní vydání – základní pomůcka pro kvalitní výuku 

Nové pojetí a výklad práva shrnuté v devíti kapitolách, které se věnují: 

• základním právním pojmům, 

• ústavnímu právu, občanskému, pracovnímu, živnostenskému, správnímu a trestnímu, 

• občanskému soudnímu řízení, 

• právu EU. 
 

 

Obr. 1: Titulní strana učebnice Právo pro Střední školy, EDUKO 

Koncepce učebnice 
Velmi pěkně a přehledně členěná učebnice, která svým zpracováním zaujme učitele i žáka, a to nejen 
na střední škole, kde se Právo vyučuje jako samostatný předmět, ale i jako součást předmětu Člověk a svět 
práce. Je vhodnou pomůckou i pro pedagogy škol základních. Cílem autorů bylo nenásilnou a zajímavou 
formou přiblížit žákům český právní systém, a to se jim podle mého názoru podařilo. Po mnoha letech, kdy 
jsem Právo na SOŠ vyučovala z učebnic, které obsahovaly jen prosté texty a k nim otázky, jsem našla 
pomůcku, která mi práci velmi usnadnila a hlavně, byla zajímavá a inspirativní pro žáky.  

V knize se objevuje řada ilustrativních obrázků, fotografií, konkrétních příkladů z praxe buď přímo v textu, 
anebo v odkazech na příslušný web. V levém sloupci stránky je výkladová část, v pravé části doplnění a 
zajímavosti, vše označené a barevně rozlišené tak, aby se v učebnici každý dobře orientoval. V přílohách 
jsou zjednodušené příklady nejběžnějších smluv. 

Zvláštní důraz kladli autoři na výklad nového Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., který vstoupil 
v účinnost 1. 1. 2014.  
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1.2 Elektronické zpracování – podpora pro učitele i žáka 

Zjednodušené elektronické zpracování knižní verze učebnice, kde je základním materiálem prezentace, 
na ni navazují pracovní listy, testy a doplňovačky. Autoři se snaží hravou formou a mnoha příklady doplnit 
a rozšířit učebnici. Pracovní listy i testy jsou nabídnuty ve dvou verzích, označeny jsou pro skupinu A a 
skupinu B, všechny otázky mají k sobě připojenou odpověď, která je zpřístupněna na proklik nápovědy. 
Kromě otázek vycházejících přímo z textu učebnice nabízíme i „vychytávky a otázky za malou 1“, kdy 
může vyučující již v průběhu výkladu aktivovat žáky a motivovat k případné diskuzi. Část otázek je 
koncipovaná interaktivně s využitím příslušných webových portálů, ty jsou většinou součástí prezentací 
anebo odpovědí.  

Všechny materiály byly odpilotovány na střední škole 2015–2016, nyní jsou aktualizované. 

 

Obr. 2: Titulní rozcestník elektronického portálu Právo pro střední školy, duben 2017 

PREZENTACE 
V několika snímcích shrnutí toho nejdůležitějšího, co se v kapitole nachází – základní pojmy, prameny, 
obsahová část, příklady, odkazy na weby, náměty k diskuzím…, vše proloženo animacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Ukázka prezentace 

   

Úkoly, tipy na 
malé jedničky, 
náměty k diskuzi, 
webové stránky… 

 

Rozbalení obsahu 
prezentace. 
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PRACOVNÍ LISTY 
V deseti otázkách je souhrn opakované látky, některé otázky obsahují odpovědi ve výčtu, někdy jde 
o doplnění slova, textu, spojování, tvorbu vět. Pro zajímavost jsme zařadili i texty, které obsahují chybu a 
žák ji musí „najít a nahradit“ správnou odpovědí. Každá otázka má v zadání i počet bodů, které je možné 
za správnou odpověď získat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Zadání a řešení pracovních listů 

TESTY 
Pro písemné zkoušení je k dispozici i verze k tisku na A4, anebo spuštění obou variant (A i B) najednou 
s postupným rozklikáváním otázek. Testy jsou obtížnější než Pracovní listy. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5: Zadání, řešení a doporučená klasifikace testů 
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DOPLŇOVAČKY 
Křížovky, osmisměrky, hřebenovky … to mají žáci obzvlášť rádi. Nápověda se ukrývá v žárovce, po jejím 
otevření naskočí text. Pozor na směr vyplňování, je vyznačen šipkou. Pro usnadnění mohou žáci využít 
učebnici nebo internet. Při využití klasifikace můžete za každý nevyplněný řádek strhávat body/snižovat 
známky. 

 

 

 

Obr. 6: Ukázka doplňovaček 

2 Několik slov závěrem 
Elektronickou verzi jsme vytvářeli s přesvědčením, že půjde o zajímavou pomůcku žákům i pedagogům, 
všechny části jsme testovali na středoškolácích, některé i na dětech ze základních škol i na studentech 
prezenční formy studia SŠ. Pro maturanty by to měla být hračka, některé pasáže jsou opravdu obtížné. 
Přesto věříme, že každý si tu najde něco, co mu bude dobrým pomocníkem a zajímavým průvodcem 
světem práva. 
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