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Obsah práce:
V teoretické části autorka seznamuje s problematikou nezletilých matek v ústavní
péči. Studentka objasňuje základní pojmy – těhotenství, antikoncepce, potraty. Neopomenula
zdůraznit i vliv vzdělání a socioekonomické situace na problematiku těhotenství nezletilých
matek. Jednu kapitoly své diplomové práce zaměřila pouze na problematiku ústavní výchovy
v ČR. Diplomantka informace do své práce čerpala též ze zahraničních zdrojů, které sama
zpracovala.
V praktické části autorka popisuje výzkum, kterým se pokusila odpovědět na
stanovené téma. Diplomantka chtěla dosáhnout cíle pomocí kvalitativního rozhovoru.
Podkladem pro rozhovor bylo 39 otázek, které byly následně rozděleny do 8 okruhů. Vedle
polostandardizovaného rozhovoru, využila též pozorování a analýzu osobní dokumentace.
Správně pospala metodiku, charakteristiku a techniku výběru. Zvolená metodika výzkumu
odpovídá celkovému záměru. Diplomantka zrealizovala 6 rozhovorů s nezletilými matkami
ve Výchovném ústavu v Černovicích. Každý okruh otázek studentka vyhodnotila samostatně,
u každého napsala v závěru shrnutí. Výsledky výzkumu neprovedla pouze slovně, ale i
graficky do tabulek. Závěrem práce autorka shrnuje informace z celé práce a navrhla, i když
velmi stručně, možnosti prevence těhotenství nezletilých v prostředí školy. Bohužel,
diplomantka v této kapitole zcela opomněla zmínit ukotvení této problematiky v RVP ZV.
Úprava práce:
Úprava práce odpovídá předpokládanému zadání. Členění jednotlivých kapitol a
podkapitol je srozumitelné. Avšak úprava nadpisů kapitol a podkapitol není jednotná (jiné
styly písma je možné nalézt např. 5.3., 5.3.1., 6., 8.4. Jazyková úprava je dobrá, text obsahuje
několik překlepů. Při citacích se autorka odkazuje na použitou literaturu. Chyba je při přímé
citaci na straně 34.
Význam práce:
Autorka ve své práci prokázala schopnost seznámit se s problematikou vztahu
nezletilé dívky - těhotenství – ústavní výchova. Pracovala s cizojazyčnými zdroji.
Závěr:
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky:
Existuje nějaké doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v ZŠ?
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