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Kurikulum Etická výchova bylo schváleno v r. 2006. Jde o dostatečně dlouhou dobu, kdy lze hovořit o 
úspěšnosti projektu. Jedním z problémů, který provází „etickou výchovu“ je, zda má  etická výchova 
prostupovat každý předmět, školní činnost a bytí žáků ve škole nebo má být soustředěna do předmětu, oboru, 
průřezových temat, vztahovat se výhradně a pouze k některým předmětům. 
Jaký je názor autorky ?

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku primární prevence  poruch chování u dětí a 
dospívajících. Práce je pojata jako práce teoretická, první část ( 1. – 5. kapitola )  je teoretickým 
přehledem dané problematiky v nejzákladnějším smyslu slova, neboť od definice základních pojmů 
přes typy poruch chování a jejich prevenci, autorka vychází ze základních tuzemských pramenů. 
6. kapitolu lze chápat jako začátek druhé části práce, která je věnována „možnostem primární prevence 
ve školských zařízeních“. Ty autorka nahlíží ve třech kategoriích - ve školním preventivním programu, 
v klimatu školy a třídy a v kultivaci osobnosti. Jde o ne zcela přesvědčivý pohled, kterým autorka 
presentuje svoji představu o  aktuálních možnostech prevence. Popisu jednotlivých možností by 
pomohl pohled analytičtější včetně evidence a hodnocení problémů, odkazů na výzkumné studie, 
vlastních stanovisek, komentářů apod.
„Aktuálnost trendů“ by měla odrážet složitost, konfrontaci s výsledky, upozorňovat na  polemiky, rovněž 
pohled do zahraniční literatury by posílil přesvědčivost řešené „aktulánosti“. Další kapitola o 
nestátních organizacích v oblasti prevence je jen skromným doplňkem. Na druhé straně je práce 
uceleným, přehledným textem, který poskytuje základní informace k tomuto problému.
Pozn. Pečlivější korektura by jistě odhalila to, že práce není stránkována nebo to, že za řadovými 
číslovkami v obsahu jednotlivých kapitol někde tečky jsou a  jinde nikoli.




