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SEXUÁLNÍ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Studentka si zvolila za téma své diplomové práce oblast vzdělávání, která je u nás 
diskutována se střídavou intenzitou všech zúčastněných. Opakované výzkumy potvrdily, že 
tato výchova je z mnoha důvodů v naší populaci stále značně problematická. 

V teoretické části se zabývá nejprve stručně sexuálním vývojem dítěte při zdůraznění 
souvislosti psychického zrání a sexuální výchovy. Koncepce sexuální výchovy u nás podává 
nejprve v přehledu koncepcí zastaralých, které právem kritizuje. Není však zřetelné proč tuto 
část - tedy koncepce sexuální výchovy řadí do první kapitoly, historii sexuální výchovy se 
věnuje v kapitole druhé a další autory koncepcí didaktiky sexuální výchovy uvádí pak 
podrobněji i v kapitole třetí. 
Ve čtvrté kapitole nastiňuje právní úpravu sexuální výchovy v naší zemi, jak je v právně 
závazných dokumentech a úmluvách. Zvlášť se věnuje prevenci sociálně patologických jevů 
v oblasti sexuality, což je problém vysoce aktuální. Dále stručně zmiňuje témata sexuální 
výchovy v rámcových vzdělávacích programech. Poslední kapitola teoretické části je 
věnována vzdělávání učitelů v oblasti sexuální výchovy. 
Teoretická část je velmi stručná, jednotlivé kapitoly spojuje kritizující pohled autorky. 
V odkazech na odbornou literaturu se diplomantka nevyvarovala základních hrubých chyb 
- v textu uvádí např. odkaz na Freuda,1971 - v seznamu literatury nacházíme dataci 1993, 
Erikson - v textu 1998 a opakovaně i 1999 - v seznamu pouze 1998, Foucault v textu 1999, 
2003 - v literatuře pouze 1999... 
U citace neuvádí stranu odkazovaného textu ( např. na str.21). 
Seznam literatury bývá uváděn v abecedním pořadí, křestní jména autorů zde nejsou 
v jednotné úpravě. 

V praktické části se pokusila mapovat situaci ohledně sexuální výchovy pomocí rozhovorů 
s 20 učiteli deseti základních škol. Konkrétní učitele zvolil vždy ředitel příslušné školy. 
Učitelé byli vždy jak z prvního, tak druhého stupně. Jednotlivým respondentům kladla 
studentka 10 základních otázek různě cílených, a také různě otevřených, resp. uzavřených. 
Odpovědi zkratkovitě zapisovala. Zároveň při rozhovoru pozorovala chování a projevy 
učitelů. Konstatuje, že při sběru dat se setkávala spíše s neochotou - jak vedení škol, tak 
učitelů. 
Autorka si stanovila 3 základní cíle zjišťování, které označuje mylně jako hypotézy. 
Výsledky studie prezentuje po jednotlivých otázkách - i z odpovědí je zřejmá značná 
ne vy váženost jak na straně učitelů, tak na straně tazatelky ( doptávání bylo u všech 
respondentů stejné ?), sama uvádí, že na její opakované dotazy žádný z učitelů neodpověděl 
( str. 37). 
Závěry jednotlivých kapitol nejsou důsledně uváděny - proč tomu tak je ? 
Praktická část je doplněna kazuistikou, která je ale atypická, takže přes svou zajímavost 
vlastně není ilustrací. 



V závěru diplomantka shrnuje praktickou část, zvažuje možné příčiny výsledků, je 
sebekritická к vlastním zjištěním své pilotní studie - chybí však hlubší diskuze s autory 
zabývajícími se touto problematikou. 
Téma diplomové práce nabízelo zajímavé možnosti uchopení problematiky, zpracování 
zůstalo poněkud na povrchu. 

Při relevantním zodpovězení otázek při obhajobě hodnotím předkládanou práci stupněm 
- dobře 
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