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Analýza výuky sexuální výchovy na středních školách v Libereckém kraji 
Cíle práce 
Autorka za své cíle stanovuje: 

- realizaci dotazníkového šetření 
- ověření devíti hypotéz 
- porovnání výsledků výzkumu s výsledky zahraničních výzkumů 
- charakterizaci sexuálně přenosných chorob a metod antikoncepce (teoretická práce) 

Způsob stanovení cílů a jejich konkretizace jsou značně problematické, zejména pak 
formulace hypotéz. Z textu (i zpracování) práce vyplývá, že autorka zřejmě nejdříve sestavila 
dotazník (neuvádí, podle jakého klíče zařazovala otázky), provedla dotazníkové šetření, 
spočítala si četnosti jednotlivých odpovědí a následně teprve zformulovala hypotézy cíleně 
tak, aby „odpovídaly“ získaným datům. Takovýto postup je metodologicky naprosto 
nepřijatelný. 
Struktura ( členění) práce, odpovídá požadovanému? ano   
Rozsah práce (počet stran): Vlastní práce má 70 stran a 61 stran příloh. 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ano 
Je uveden seznam zkratek? ano 
Literární p řehled:  

• Odpovídá tématu? Do značné míry ano. Literární přehled je zaměřen velmi široce 
(přestože zkoumání se týká Libereckého kraje, literární přehled popisuje situaci na 
různých kontinentech), ale sexuální výchovu jako takovou vlastně popisuje velmi 
povrchně. V podstatě nikde v celé práci se nedozvídáme, co je jejím obsahem, jaké 
jsou při ní využity didaktické metody apod. 

• Je napsán srozumitelně? ano 
• Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ano, do značné 

míry 
• Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? zcela 

dostatečné nejsou, citovány jsou správně 
Materiál a metody: 

• Odpovídají popsané metody experimentální kapitole? ano     
• Jsou metody srozumitelně popsány? ano 

Materiál 
Výhrada – Střední škola řemesel a služeb (JN) je zároveň zkoumána jako SOŠ i SOU, což je 
možné vzhledem k různému typu realizovaného vzdělávání. Nicméně není uvedeno, zda 
„žáci SOŠ“ a „žáci SOU“ mají odlišnou či společnou sexuální výchovu. Absence této 
informace znehodnocuje data. Dále jedna ze SOŠ je Střední zdravotnická škola – je otázkou 
vhodnost zařazení školy se specializací na zdravotnictví jako příkladu reprezentanta SOŠ pro 
otázky typu „znalost sexuálně přenosných chorob“. 
Metody 
Dotazník pro učitele není stylisticky zdařilý. V práci nejsou uvedena naprosto žádná data 
z tohoto šetření mezi učiteli. 
Dotazník pro žáky je stylisticky zdařilý ještě méně. K otázce 3 – je dost nevhodné položit 



otázku a následně ji opisem vysvětlovat, proč nebyla raději přímo přeformulována otázka? K 
otázce 8 – nejednoznačné, zda mají žáci uvést příklady antikoncepčních prostředků (pilulky, 
kondom, přerušovaná soulož…), anebo příklady druhů antikoncepce (hormonální, 
mechanická, behaviorální…). K otázce 15 – „Co jsou to sexuálně přenosné 
nemoci?“ Nemoci přenosné sexuálně – jaký je smysl této otázky? K otázce 17 – co znamená 
„Lze léčit“? Vše lze nějak a v jisté míře léčit, ne vše lze ale vyléčit… „Veš muňka 
(filcky)“ není název nemoci, tudíž se nelze ptát, čím je způsobena a zda lze léčit. K otázce 25 
– zásadní chyby v její konstrukci. Jednak chybí možnost odpovědi pro žáky, kteří měli první 
pohlavní styk před 15. rokem, ale zejména se odpovědi překrývají (15 – 16, 16 – 17, 17 – 
18…) – to je nevyhodnotitelné, odpovědi na tuto otázku jsou vlastně nepoužitelné. 
Obecná poznámka – tématem práce je „analýza sexuální výchovy“, ovšem takřka žádná 
otázka nesouvisí primárně se sexuální výchovou. Zkoumají se znalosti žáků, jejich postoje, 
případně jejich sexuální chování, ale přímá souvislost se sexuální výchovou nikoli. 
Vyhodnocení dotazníků pro žáky – školy byly sloučeny do kategorií Gym, SOŠ a SOU, ale 
chybí pro to jakékoli zdůvodnění. Chce autorka porovnávat sexuální výchovu na různých 
typech škol? Nebo předpokládá, že žáci na různých typech škol se sami výrazně liší? 
Zamyslela se nad otázkou, zda rozdíly v tom či onom mezi jednotlivými školami téhož typu 
nejsou větší, nežli mezi skupinami škol (zda není intrakategoriální variabilita větší než 
interkategoriální variabilita)? 
„Vyhodnocení na základě četností“ ani „prosté posouzení na základě grafu“ nejsou statistická 
vyhodnocení. Uvedení četností je zkrátka uvedení četností, žádná statistická analýza. 
Autorka si dále stanovila hypotézy (zásadní chyba – viz Cíle práce) a odpovědi na některé 
otázky začala vyhodnocovat. Nabízí se otázka, proč byl tedy vůbec dotazník konstruován 
rozsáhleji? Proč byly zařazeny ty ostatní otázky? Nebo naopak, proč nebyly odpovědi na tyto 
otázky dále využity a statisticky vyhodnoceny? 
Výsledky: 

• Je dokumentace výsledků dostačující? ne 
• Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky? ano, 

nicméně problém je s otázkami 
Postrádám kompletní primární data, v nichž jsou zohledněna individua. Autorka při 
vyhodnocování zcela pomíjí jednotlivce a postupuje, jako kdyby každá otázka stála 
samostatně a popř. byla zodpovězená jinou skupinou respondentů. V podstatě vůbec nehledá 
souvislosti, její hypotézy jsou ryze deskriptivní a triviální. Nabízely by se otázky po 
souvislostech např. mezi věkem prvního pohlavního styku a různých návycích v sexuálním 
chování, mezi postojem k potratům a důsledností v používání antikoncepce, či opět věku 
počátku pohlavního života. Na takovéto otázky autorka zcela rezignuje. 
Úvod kapitoly – v příloze 3 nejsou žádná vyhodnocení, jsou to pouze grafická znázornění 
četností odpovědí na jednotlivé otázky. Hypotéza 6 zní „… žáků ví, že HIV patří mezi 
sexuálně přenosné choroby…“, což je trochu úsměvné, když hypotéza 7 zní „…žáků nezná 
rozdíl mezi HIV a AIDS.“ 
Testování hypotéz 
Hypotéza 1 – autorka užívá chí-kvadrát (testuje nezávislost), přestože by pro ověření 
odlišnosti hodnot dvou výběrů byl vhodnější např. dvouvýběrový t-test; navíc odpovědi na 
otázku slučuje do kategorií, aniž by to nějak zdůvodnila a vysvětlila. 
Hypotéza 3 – autorka slučuje (v hypotéze i ve výpočtu) Gym a SOŠ a porovnává je se SOU. 
Chybí jakékoli odůvodnění tohoto postupu. 
Hypotéza 4 – hypotéza triviální, analýza žádná 
Hypotéza 5 – totéž jako H4. 
Hypotéza 6 – nezdůvodněno, proč právě 95 %? Jinak viz H4. 
Hypotéza 7 – opět nezdůvodněno, proč právě 50 %? Jinak viz H4. 



Hypotéza 8 – naprosto špatný postup. SOU a SOŠ sloučeny bez odůvodnění. Data 
nevěrohodná (viz Materiál a metody). Co má být kategorie „dříve“? A jak může autorka 
v popisu grafu uvádět, že „dříve“ znamená „13 – 15 let“, když dotazovaní mohli jako nejnižší 
možný věk startu pohlavního života zaškrtnou „15 – 16 let“ a žádná možnost 
„dříve“ v dotazníku nebyla? 
Hypotéza 9 – opět nezdůvodněné sloučení, tentokrát Gym a SOŠ. Dále problematické 
rozdělení stupnice 1 – 5 na přínosné (1, 2, 3) a nepřínosné (4, 5) – proč vůbec takto dělit do 
dvou kategorií, když existuje pětistupňová škála? A když už, tak proč stupeň 3 řadit k 
„přínosné“ a ne k „nepřínosné“? Pokud autorka věděla, že bude škálu dělit do dvou kategorií, 
proč nepoužila takovou se sudým počtem stupňů? 
Diskuze: 

• Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ano 
• Jsou výsledky porovnávány s literaturou? Ano, otázkou je však vhodnost použité 

literatury. Liberecké učitele by přece jen možná bylo vhodnější nějak porovnat 
s učiteli z jiných krajů ČR, případně z jiných evropských zemí, nežli s učiteli 
z Tanzánie. 

• Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ano 
Nedostatkem diskuse je časté používání velmi vágních formulací („docela hodně žáků“, 
„neodpověděla ani polovina“…) a uvádění zjištění z dotazníkového šetření, která se ovšem 
vůbec neobjevila v kapitole Výsledky. Postrádám alespoň odkazy na primární data a číselné 
údaje. 
Závěry (Souhrn) : 

• Jsou výstižné? výstižně shrnují text práce, věcná správnost může být polemická 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je dobrá. Grafy, tabulky i obrázky jsou řádně popsány. Stylistická 
úroveň různých částí práce se liší. Zatímco Literární přehled je zpracován velmi kvalitně, 
Diskuse spíše naopak. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Diplomová práce se zabývá tématem, které je velmi aktuální a zajímavé a rozhodně by 
stálo za podrobné zkoumání. Bohužel, sama práce však dle mého názoru trpí zcela 
zásadními nedostatky. A to z pohledu metodologie (postup tvorby dotazníků nebo 
stanovení hypotéz – zařazení do průběhu výzkumu i vlastní obsah hypotéz), statistiky 
(nevhodné statistické zpracování při prověřování hypotéz), terminologie (výzkum, 
vyhodnocení…) i interpretace výsledků. Mám zásadní pochybnosti o tom, zda autorka 
vůbec správně chápe principy a zásady vědecké práce. Stejně tak mám zásadní 
pochybnosti o tom, zda autorka řádně připravila a promyslela celý svůj výzkum – zda 
měla jasno v tom, co dělá a co chce zjistit. Z těchto důvodů považuji práci Lucie 
Buriánkové za nesplňující nároky kladené na diplomovou práci. Pokud se v rámci 
obhajoby s uvedenými výhradami (alespoň těmi zásadními) řádně nevypořádá, 
doporučuji hodnotit tuto práci jako „nevyhovující“. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Jsou součástí komentářů k jednotlivým kapitolám diplomové práce. 
Návrh hodnocení oponenta  

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


