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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké je postavení etické výchovy v kurikulu základního vzdělávání - kriticky 
reflektujte. 

2. Jakým způsobem by měla etická výchova ve škole reagovat na relativizující se systém 
hodnot a norem v kontextu pluralitní a demokratické společnosti? 

3. Posuďte projekt etické výchovy Roche Olivara a potenciál OSY rozvíjet mravní 
osobnost žáka, jejich přednosti, eventuálně nedostatky. 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce P. Šusty je kultivovaný text teoretické povahy, který poukazuje na určité 
kritické momenty systematické aplikace etické výchovy do praxe české základní školy. 
Je podložen kvalitní odbornou literaturou, již autor zvládá bez obtíží, přehledem diplomanta 
o problematice, analytickou erudicí a schopností zaujímat samostatná a kritická stanoviska. 
Jazyk textu je kultivovaný, po formální stránce bez nedostatků. Přínosný je zejména 
v analýze a srovnání projektu iniciativy Etického fóra ČR a koncepce osobnostně sociální 
výchovy jako klíčového nástroje kurikulární reformy. 
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