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Téma práce: Autorka předkládané práce zvolila téma, které není v odborných 

pramenech, ani v závěrečných pracích příliš zpracovávaným tématem. Problematika 

sexuální výchovy je však i v 21. století problematika velmi aktuální.  Práce je originální 

a na velmi dobré úrovni.  

Zaměření práce:  Autorka se v rámci teoretického ukotvení věnuje problematice 

sexuálního rizikového chování v dospívání, orientuje se také na primární prevenci 

v rodině a ve škole a popisuje také oblast sexuální výchovy.  

Empirické šetření: Empirická část práce je obsažena ve 4. a 5. kapitole, je logicky 

uspořádána, v úvodu této části autorka popisuje design výzkumu, definuje výzkumný 

cíl, charakterizuje výzkumnou metodu atd. Autorka zvolila smíšený design výzkumu, 

což jistě svědčí o autorčině zaujetí. Autorka formulovala celkem 6 hypotéz, které opřela 

o odborné zdroje a dále pracuje na jejich verifikaci. V rámci kvalitativní části výzkumu 

je formulována hlavní a 4 dílčí výzkumné otázky. Autorka nejprve vyhodnocuje 

kvantitativní část výzkumu, prokázala, že si osvojila základy statistických metod. 

Výsledky vhodně dokreslila druhá část výzkumu, kde autorka pracuje s kódy a 

kategoriemi. Autorka zjistila zajímavé informace, které shrnuje v závěru kapitoly. 



Kladně hodnotím, že autorka prokázala schopnost komparace zjištěných dat z jejího 

šetření s poznatky autorů, které se v dané problematice pohybují a realizují výzkumy.  

Využitelnost pro praxi: Výsledky výzkumného šetření jistě mohou navázat na 

v současné odborné literatuře popsané poznatky.  

Rozsah práce: Předkládaná bakalářská práce je rozsahově naprosto v pořádku (88 

stran bez příloh) a je rozdělena do 5 kapitol – v rámci posledních dvou kapitol je 

prezentováno výzkumné šetření a shrnuty výsledky.   

Práce s odbornými zdroji: Autorka v textu přiměřeně cituje, celkem v práci využila 

52 zdrojů (včetně metodologie a zahraničního zdroje).  

Jazyková, formální a stylistická úroveň práce: Jazyková, formální a stylistická 

úroveň práce je na velmi dobré úrovni.  

Míra samostatnosti při zpracování práce: Studentka projevila obrovskou míru 

samostatnosti při zpracovávání práce, pracovala se zájmem o popisovanou 

problematiku a jednotlivé kroky pečlivě konzultovala.  

Cíl práce:  Cíl práce je „zjistit, jak se realizuje primární prevence sexuálního rizikového 

chování v rodinách, a to z pohledu matek žáků druhého stupně základní školy“.  

 

 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

1. Jak by autorka uchopila toto téma v dalším výzkumu?  

 
 

Navrhované hodnocení: A – B – C – D – E - F 
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