Posudek rigorózn í práce
Lenky Jarošové:

Sourozenecký incest
Předložená

rigorózní práce je věnována zajímavé (a

literatuře

psychologické

zároveň

v odborné

zatím málo probádané) problematice sourozeneckého incestu.

Autorka se v této práci snažila zmapovat tuto problematiku na vzorku
mužů

a žen ve

věku

Práce je

tradičně členěna

stručně

věnována

na

část

teoretickou a empirickou (l09 stran textu plus

obětí.

včetně nastínění

Teoretická
především

část

(rozdělené

do

včetně

tří

dětí.

kapitol) autorka
Druhá kapitola je

charakteristik rodin s incestem,

Nejrozsáhlejší je kapitola třetí, která se zabývá charakteristikou
uspořádáním

rodin s tímto problémem a také osobností pachatele i

sourozeneckého incestu. Také jsou zde

incestu

práce

historii a charakteristikám incestu obecně,

sourozeneckého incestu,
oběti

části

popisuje formy a četnost sexuálního zneužívání

jeho pachatelem a

populace

18-30 let a navazuje v ní na práci diplomovou.

použitá literatura a přílohy). V teoretické
nejprve

české

zmíněny

následky a porovnání

různých typů

terapeutické práce s rodinami u kterých se incest vyskytl.

práce (59 stran textu) je zpracována s erudicí a zaujetím využitím našich a

anglických a amerických literárních

V praktické

části

pramenů.

práce autorka předkládá popis a výsledky mapujícího výzkumu,

který provedla pomocí vlastního dotazníku (o 21 položkách) práci 1129 respondenty a v rigorózní práci

rozšířeného

(vyplněného

v diplomové

na 1599 respondentů) ve

věku

18-

30 let (jedna skupina odpověděla na internetovou stránku, druhá byla tvořena studenty
středních

škol, kterým byly dotazníky rozdány). Ze souboru (1599 osob)

mělo

zkušenost se

sourozeneckým incestem 89 jedinců (tj. 5,57%). Získaná data autorka odpovídajícím
způsobem

čtenáře

statisticky zpracovává a také je

smysluplně

interpretuje. (Pouze mne jako

mátl název kapitoly 5. Zpracování dat diplomové práce, když zde byly zahrnuty

výsledky

rozšířeného

souboru respondentů). V rigorózní práci se projevila

schopnost psychologického uvažování i adekvátně zvolený
zadaného tématu.

způsob

autorčina

metodologického

řešení

Závěr:

Rigorózní práce Lenky Jarošové
doporučují

splňuje

požadavky kladené na tento typ práce a

proto, aby se stala předmětem obhajoby.
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