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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

10 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

9 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

9 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

 

 
1. Existuje nějaká spojitost mezi žáky,  kteří se nezúčastnili bloku výuky sexuální 

výchovy (4 žáci)  a 4 rodiči, kteří nesouhlasí se začleněním učiva viz.otázka č.11? 
2. Jak škola vyučuje etickou výchovu? Počítá s propojením vybraných témat? 
3. V návrhu výukové jednotky aktivita“ Vznik a vývoj plodu“ je velká pozornost 

věnována biologickému rodičovství. Jak by autorka upravila  tuto aktivitu 
s ohledem na  případy adopce a pěstounství? 

 
Poznámky  

Magdaléna Jirků 

Výuka sexuální výchovy na 1. stupni vybrané základní školy 

PaedDr.Eva Marádová,CSc. 



 
Předložená diplomová práce se věnuje problematice sexuální výchovy na 1. stupni. 
Teoretická část popisuje vývoj sexuální výchovy, praktická část je zaměřena na zjištění 
přístupu rodičů a učitelů k sexuální výchově na vybrané malé venkovské škole.  
  Text je pečlivě zpracován, předkládá formou rozboru dokumentů současné pojetí 
sexuální výchovy. Škoda, že v textu  je věnována tak malá pozornost  odpůrcům sexuální 
výchovy. Diskuze problematiky se mohla zaměřit na hlavní argumenty odpůrců sexuální 
výchovy. Domnívám se,  že kritické názory k sexuální výchově měly být uvedeny  alespoň 
v prostudované literatuře. Výzkumné šetření získává  data metodou strukturovaného 
dotazníku a rozhovoru k problematice výuky sexuální výchovy na prvním stupni vybrané 
školy. Po formální stránce se v práci vyskytují  drobné překlepy ( strana 12 „součastnost“, 
dále na  str. 26 ..) 
    Praktickým přínosem práce je  návrh a ověření bloku sexuální výchovu vybranou školu. 
Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě, bodové hodnocení 87 
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