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Téma práce je velmi aktuální, neboť se autorka věnuje oblasti primární prevence, která je 

často opomíjena nejen ve školách, ale hlavně v rodinách. Cílem diplomové práce je zjistit, jak 

v rodinách probíhá prevence ze stran matek v oblasti sexuálního rizikového chování u dospívajících. 

Cíl je stanoven na začátku práce, kde je i stručně charakterizován výzkum. Hlavní výzkumnou otázku 

a hypotézy uvedla autorka v kapitole 4. 

 Rozsah práce je 88 stran plus přílohy. Text je členěn na tři teoreticky zaměřené kapitoly a 

jednu kapitolu věnovanou výzkumnému šetření. Kapitola 5 slouží ke shrnutí, diskuzi nad výsledky 

šetření, zhodnocení cíle a komparaci se zdroji a jinými výzkumy. V teorii autorka uvádí přehled 

sexuálního rizikového chování v dospívání, dále se zaměřuje na prevenci v rodinách a ve škole a na 

sexuální výchovu.  Kapitoly jsou velmi dobře členěny, autorka všechna témata zpracovala podrobně. 

Teoretická část přináší informace, které vedou k pochopení a vhled do daného tématu. V empirické 

části autorka využila smíšený desing, který byl složen z metod dotazníku a rozhovoru. Cílovou 

skupinou se staly matky žáků 2. stupně. Hlavní výzkumnou otázkou se stalo: „Jakým způsobem 

realizují primární prevenci sexuálního rizikového chování matky žáků druhého stupně základní školy?“ 

Dále jsou uvedeny 4 specifické otázky zaměřené na průběh prevence, bariéry při prevenci, faktory, 

které ovlivňují prevenci a roli školy. Bylo zde stanoveno šest hypotéz. Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 57 matek., rozhovoru se zúčastnily čtyři matky. Výzkumná část je velmi podrobně 

zpracována. Autorka prokázala výborné dovednosti při zpracování dat empirického šetření. 

  Po stránce jazykové, formální a stylistické práce odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomovou práci 

Se zdroji pracovala autorka velmi dobře. Počet zdrojů dosahuje 57 včetně zahraničních a 

internetových. Autorka dodržela normy stanovené pro citaci i bibliografické odkazy. 

Práce je využitelná pro orientaci v oblasti primární prevence se zaměřením na sexuální 

rizikové chování.  

Cíl práce byl splněn.  

 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

1. Kde autorka vidí základní problém při prevenci u matek dospívajících? 

2. Jaký má autorka názor na prevenci z pozice otce? 
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