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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Nadměrné sledování online pornografie a jeho vliv na kvalitu života: kvalitativní výzkum 

Autor Kateřina Sloviaková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Petra Vondráčková 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Kvalitní, přiměřeně obsáhlý, úplný, a navíc čtivý souhrn, kterému není co vytknout. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je spíše obecné, poněkud postrádám zakotvení v epidemiologii. Rešerše 

výzkumného problému je velmi zdařilá, text je po formální i obsahové stránce na velmi vysoké 

akademické úrovni. Kapitoly jsou logicky členěné a dobře směřují k formulaci cíle. Za 

nejpřínosnější část považuji systematický přehled rizik sledování pornografie. 

17 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   Formulace cíle a výzkumných otázek je velmi zdařilá a dobře zdůvodněná. Design odpovídá cíli, 

metody jsou dobře zvolené a popsané. 
19 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Stanovené výzkumné otázky se autorce podařilo smysluplně zodpovědět. Výsledky jsou velmi 

přehledné, dobře strukturované. Ačkoliv některé kategorie vycházejí spíš z literatury než 

z otevřeného kódování, a ačkoliv autorka nerealizovala úplně všechny kroky zakotvené teorie, lze 

předložený výzkum považovat za velmi povedený a výsledky za originální a přínosné. Velmi oceňuji 

souhrn výsledků a strukturovanou diskuzi.  

26 / max. 30 

Etické aspekty práce Vše explicitně popsáno, bez kritických připomínek. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným společenským problémem. 

Je napsána na vysoké akademické úrovni. 
14 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená bakalářská práce se zabývá originálním, aktuálním a dosud málo zkoumaným 

problémem. Autorce se podařilo získat bohatý soubor respondentů i dat a zpracovat ho vynikajícím 

způsobem. Práce dokládá její odborný vhled, schopnost systematické práce, vytrvalost a 

důslednost. Zejména praktická část je natolik zdařilá, že doporučuji její publikaci v odborném 

periodiku.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Pokud existují nějaké výzkumy, které se zabývají epidemiologií nadměrné konzumace 

pornografie, jaký zjištění přinášejí? 

2. I na základě Vašich zjištění můžeme považovat za klíčový cíl prevence oddálení porno-

iniciace do co nejpozdějšího věku. Jaké preventivní intervence v tomto smyslu existují?  

A pokud neexistují, napadají Vás nějaké? 

Body celkem 91 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  29. 8. 2019 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 


