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Oblast Hodnocení 

Téma práce velmi aktuální 

Rozsah práce nadstandardní 

Struktura práce logická, přehledná 

Práce se zdroji informací Vynikající, nadstandardní 

Jazyková a stylistická úroveň vynikající 

Formální stránka práce vynikající 

Využitelnost pro praxi vysoká 

Spolupráce s vedoucí práce, konzultace velmi dobrá 

Antiplagiátorský test 2%, parafráze 

 

 

Teoretická část: Předkládaná práce je zajímavá svým komplexním pojetím problematiky  

a vysokou sociologickou erudicí (nechybí jména jako Beck, Bauman nebo Foucault). Autor 

pracuje velmi dobře s teoretickými koncepty, které na své téma vhodně aplikuje. Celá práce 

působí přehledně, struktura je velmi dobrá. Nechybí veškerá hlavní témata a pojmy, které dle 

názvu můžeme očekávat. Práce se zdroji dokládá autorovu širokou znalost tématu. Celou 

prací se nese otázka, zda se jedinci rozhodují racionálně a zvažují rizika před pohlavním 

stykem s neznámou osobou a jaký vliv na toto počínání má „informace“, kterou o riziku mají. 

Za drobnou připomínku stojí seznam literatury, kde chybí klasické zarovnání do bloku,  

a ojedinělé gramatické/formální chyby. 

Empirická část: Autor podrobně popisuje kroky svého počínání v empirické části práce. 

Kladně hodnotím i provedení předvýzkumu. Jsou zde formulovány 4 hypotézy, jejich 

formulace je vždy podložena. Vhodně je zvolen kvantitativní design šetření a užití techniky 

dotazníku šířeného online v cílové skupině. Student kromě popisné statistiky samostatně 



používá test dobré shody. Jednu hypotézu zamítá, zbylé přijímá. Výsledky jsou představeny 

přehledně, závěr je velmi dobrý. 

Cíl práce: Ověření teoretických konceptů (znalost a dostupnost informací jako hlavní faktor 

v problematice rizikového sexuálního chování). Cíl splněn. 

 

Náměty, připomínky, podněty k doplnění u obhajoby: 

• Jak si konkrétně představuje autor využití své práce pro praxi? 
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