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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Autor předložil teoreticko-empirickou bakalářskou práci, zabývající se problematikou 
sexuální výchovy na základních školách. Na základě kvantitativního výzkumu autor 
stanovil základní principy a doporučení pro výuku sexuální výchovy, a to jako 
samostatného předmětu či průřezového tématu. Výzkumné výsledky, které autor představil, 
podávají zajímavý náhled na aktuální situaci v oblasti sexuálního chování jedinců ve střední 
adolescenci. 

Náměty k diskusi: 

V čem spatřuj ete hlavní příčiny vzrůstaj ícího počtu nechtěných otěhotnění žen do 18- ti let 
(viz. s. 26), navzdory větší informovanosti, internetových diskusí atd. o možnostech využití 
antikoncepce? 
Z vašich výsledků vyplynulo, že řada jedinců začíná s pohlavním životem v průběhu 8. a 9. 
třídy, tedy v období, které nelze považovat, z hlediska psychosociálního vývoje, za 
optimální. Jaká vidíte největší rizika narušení dalšího sexuálního či psychického vývoje 
jedince? 
Existuje učební text pro sexuální výchovu či výchovu k partnerství, kterou považujete, 
vzhledem ke svým výzkumným zjištěním, za vhodnou? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací. Oceňuji především výběr 
tématu. Dále pak rozbor předsudků sexuálního chování, které jsou mezi mládeží rozšířené, a 
které je třeba nahradit objektivními informacemi. Současně oceňuji náhled na skutečnost, že 
sexuální výchova by měla být vedena také po rovině citové a vztahové. Práci bych vytkla 
drobné gramatické nepřesnosti. V budoucnu by mohl autor výrazněji rozšířit teoretickou část. 
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