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Oponent práce 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

8 

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).  

9 

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). 

7 

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. Autorka v textu opakované konstatuje snižování věku zahájení pohlavního života 

například na straně 86. Jedná se o vlastní názor autorky ? Z jakých výzkumů 
autorka vycházela?  ( viz. prof. PhDr. Petra Weiss, Ph.D., DSc.,  opakované výzkumy 
z let 1993, 1998, 2003, 2008 Průměrný věk první soulože je stále v průměru kolem 18 let u 

mužů i u žen) 
2. Proč není v kapitole 6, antikoncepce v RVP, zmíněna etická výchova? 
3. Byl návrh  vyučovacích hodin pro 1. ročník SZŠ připravován s ohledem na budoucí 

působení studentů v oblasti zdravotnictví nebo byl důraz kladen na osobnostní 
rozvoj studentů|?  

4. Jaká specifika výuky plánovaného rodičovství shledává autorka na SZŠ? 
 

Poznámky  

Lenka Bittnerová 

Znalosti žáků vybraných středních zdravotnických škol o antikoncepci 

PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD. 



 
Předložená diplomová práce se věnuje zjištění úrovně znalostí žáků vybraných středních 
zdravotnických škol o antikoncepci. Téma antikoncepce obsah a styl výuky patří 
k nejdiskutovanějším a nejkontraverznějším tématům sexuální výuky. Odpůrci sexuální 
výchovu poukazují zejména na nevyváženost poměru medicinských znalostí a postojové 
složky v oblasti hodnotové a etické.  V úvodu práce postrádám zdůvodnění, proč je práce o 
antikoncepci zaměřena pouze na oblast fyzického zdraví. Domnívám se, že z důvodu 
ucelenosti práce mělo být v práci věnováno více pozornosti i o působení na psychické a 
sociální zdraví (str.19) Výzkumná část podává detailní přehled o medicínských znalostech 
v oboru antikoncepčních metod studentů vybraných SZŠ v Praze a Liberci.  Výzkum je 
pečlivě a přehledně zpracován. V části věnované výstupu do praxe a návrhu výuky o 
plánovaném rodičovství převládá důraz na faktickou znalost antikoncepčních metod. Ve 
výuce by bylo třeba zdůraznit, že plánované rodičovství není totožné s dokonalou znalostí 
antikoncepčních metod. 
Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě, bodové hodnocení  -83 bodů 

 
Datum a podpis oponenta diplomové  práce: V Praze dne 9.4.2015 


