
Posudek na diplomovou práci Bc. Lucie Buriánkové 

 

Bc. Lucie Buriánková vypracovala diplomovou práci na téma „Analýza výuky sexuální výchovy 

na středních školách v Libereckém kraji“. 

 

Téma práce je velmi aktuální i vzhledem k nedávnému odmítnutí metodické příručky sexuální 

výchovy částí veřejnosti. O kontroverzní téma se jedná i ve světě, zejména s ohledem na převládající 

světonázor v daném společenství. Globální pandemie HIV ovšem řadu států donutila jistou 

„ostýchavost“ a tabulaci tématu přehodnotit. Díky tomu postupně vzniká i celá řada 

společenskovědních článků na téma, většinou se ale jedná o výzkumy ze zemí v Africe a Asii, které 

jsou pandemií HIV postiženy nejvíce a nejvíce na ně tedy doléhá potřeba osvěty, s kterou namnoze 

teprve začínají. 

 Jakkoli by se mohlo zdát, že u nás je osvěta dostatečná, nelze sexuální výchovu podceňovat. 

V dnešní době nejsou žáci neinformování, naopak, jsou vystaveni přebytku informaci. Ty však čerpají 

–jak ukázal i Lucky průzkum- především z internetu, který je jako informační zdroj mnohdy pochybný. 

Samo o sobě se však z hlediska učebních plánů jedná o téma obtížně uchopitelné, protože jednotný 

způsob jak tomuto tématu vyučovat neexistuje. Navíc se nejedná o téma pouze biologické, ale 

přesahuje značně i do občanských kompetencí, výchově ke zdraví atp. V rámci RVP se jedná o 

kapitoly, které jsou ze své podstaty mezi předmětové. Naneštěstí díky tomu došlo k určité 

roztříštěnosti tématu. Navíc pro každý typ školy existuje samostatný vzdělávací program. V rámci ŠVP 

si školy zadání RVP vyložily různě. Ideální by bylo, aby se učitelé na dané škole spojili a téma pojali 

skutečně jako průřezové, k tomu ale v praxi obvykle nedochází a když tak jen v malé míře. Aby bylo 

možné vypracovat dotazníky pro žáky, bylo tedy nutné napřed oslovit učitele a zjistit jaký je rozsah a 

obsah výuky sexuální výchovy na dané škole. Teprve potom bylo možné oslovit i žáky, samozřejmě se 

souhlasem a spoluprácí školy, kterou není vždy snadné získat. 

Určitou přidanou hodnotou práce je, oproti literárním zdrojům z kterých práce čerpala, 

průzkum napříč spektrem různých typů SŠ. Nevýhodou tohoto postupu ovšem zůstává různý počet 

respondentů v různých kategoriích, což ztěžuje statistickou interpretaci dat. Na druhou stranu, 

pozorovatelné rozdíly mezi jednotlivými typy škol vedou k závěru, že shrnutí všech respondentů do 

menšího počtu skupin (např. pouze dle pohlaví) by vedlo k nivelizaci získaných dat. 

Určitou výtkou k této práci je, že Lucie si ponechala na zpracování dotazníku relativně málo 

času a možná obtížnost tohoto kroku poněkud podcenila. Ze získaných dat by bylo jistě možné vytěžit 

více informací. Na druhou stranu při časové dotaci, která je určena na diplomové práce v oborech 

dvouoborového učitelství, je obtížné provést a zpracovat profesionální statistické šetření. 

Práce po formální stránce vyhovuje požadavkům na ní kladeným.  

Práci navrhuji přijmout jako práci diplomovou a navrhuji klasifikaci velmi dobrou. 

 


