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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Bakalářská práce Vladimíra Váchy se snaží uchopit jedno z velmi závažných témat 
souvisejících se vzdělávacím procesem na základních školách. Autor vnímá výchovu ke 
zdravé sexualitě nejen jako celostní vyučování o sexualitě s biologickými aspekty; zralou 
sexualitu chápe jako tu, která se dotýká celé osobnosti člověka - také jako výchovu 
k partnerství, komunikaci, zahrnuje do ní také manželství a výchovu dětí. Text je přehledně 
doplněn tabulkami a grafy. 

Teoretická část čerpá z vlastního výzkumu i odborné literatury, ale celkový charakter 
práce je převážně empirický - teoretický průnik do dané oblasti prochází převážně výzkum
nými závěry. Je třeba ocenit velký výzkumný vzorek 1.422 respondentů - žáků, který 
předurčuje rozsáhlost výzkumu přesahující rozměr bakalářské práce. 

Drobným nedostatkem je stylistická úroveň práce, používání hovorových výrazů a 
formální nepřesnosti při práci s citacemi. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

V kapitole 2.1.7. uvádíte, že podmínkou školní výchovy ke zdravé sexualitě je boření 
klišé a mýtů - jaká klišé a jaké mýty jste měl na mysli a v čem vidíte jejich škodlivost? 

Lze moderních vyučovacích metod, které zmiňujete na str. 19 jako ty, které by se 
měly při výuce sexuální výchovy uplatnit (např. skupinová práce, prožitková pedagogika -
využití modelových situací k procvičování možných reakcí) použít kdykoliv a kdekoliv nebo 
je třeba splnění určitých podmínek? Když ano, tak jakých? 

V kapitole zabývající se doporučeními pro sexuální výchovu uvádíte Švédsko jako 
příklad liberální sexuální výchovy a USA jako zemi s konzervativním přístupem - jaká vidíte 
pozitiva a případná nebezpečí obou přístupů? Jaký přístup upřednostňujete v sexuální 
výchově Vy? 
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