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Předložená magisterská diplomová práce se zabývá problematikou sexuálně přenosných 

chorob s využitím tematiky ve výuce na gymnáziích formou školního projektu. Celá práce je 

rešeršního, výzkumného i praktického charakteru, s uvedením vlastních tvůrčích aktivit 

v rámci navrženého projektu a jeho ověřením ve školní praxi. Práce obsahuje 103 stran textu 

včetně citovaných zdrojů informací a přílohový materiál, ve kterém jsou uvedeny především 

zadávací formuláře.  

 

Teoretická část práce, z níž autorka vychází při přípravě školního projektu, se v první kapitole 

zabývá poměrně podrobně a přehledně projektovým vyučováním. Autorka neopomenula ani 

otázku postavení projektů mezi ostatními výukovými metodami a teorii realizace projektu. 

Druhá kapitola teoretických východisek je cílena na vybraná bakteriální a virová sexuálně 

přenosná onemocnění z hlediska přenosu, příznaků, diagnostiky, léčby a prevence. Tato část 

práce může být využita učiteli jako zdroj informací při výuce obecné biologie i biologie 

člověka, či při začlenění průřezových témat do výuky.  

 

Praktická část práce je založena na navržení a realizaci výukového projektu Sexuálně 

přenosné choroby ve třetím ročníku gymnázia. Autorka poměrně podrobně charakterizuje 

projekt z hlediska přípravy, plánování i samotné realizace. Projekt je přehledně strukturovaný, 

včetně časového harmonogramu, zadávacích a pracovních listů pro žáky, pretestu a posttestu 

pro učitele. V rámci realizace projektu autorka velmi podrobně popsala první a druhý blok 

projektu a provedla závěrečné vyhodnocení, včetně přehledného grafického zpracování 

výsledků.  

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 V diskusi se autorka zaměřila především na realizaci vlastního projektu, postrádám 

porovnání s případnými projekty podobného typu a tématu. Prosím o doplnění u 

obhajoby.  

 

Magisterská diplomová práce obsahuje všechny náležitosti, a její cíle byly zcela naplněny. 

Práce je dobře strukturovaná, tematicky provázaná, použitá literatura je řádně citovaná. 

Autorka projevila schopnost propojit svoji odbornost biologickou a pedagogickou při tvorbě 

kvalitních didaktických výukových materiálů - školního projektu. Všechny autorské výukové 

materiály jsou prakticky ověřené a mají nesporné didaktické využití v rámci výuky obecné 

biologie a biologie člověka na gymnáziích. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  
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