
Posudek diplomové práce Kateřiny Fifkové „Sexuální obtěžování 
středoškolských a vysokoškolských studujících ze strany vyučujících -
porovnání“
Práce Kateřiny Fifkové navazuje na několik předchozích věnovaných sexuálnímu 

obtěžování, ale rozvádí téma do jiného směru. Kateřina, která byla členkou týmu 

realizující výzkum středoškolských studujících, se rozhodla srovnat vybraná data získaná 

v rámci tohoto projektu s daty z výzkumu vysokoškolských studujících. Mimo jiné se tedy 

pokusila ověřit jedno z východisek výzkumu na středních školách, který byl původně 

proveden proto, že vysokoškolští studující uváděli, že podle nich je sexuální obtěžování 

větší problém na nižší úrovni studia. Stejně jako její kolegyně i Kateřina využila nástroje 

a data získané týmovou prací, což ale neznamená, že si nemusela odpracovat svůj díl při 

sběru, zpracování a vyhodnocování dat. Ta navíc musela sama neanalyzovat, protože 

došlo ke ztrátě původního data setu. V teoretické části využila rešerše, které byly týmově 

provedeny v rámci obou projektů, ale to jak texty uchopila a poskládala dohromady, bylo 

zcela v její režii.

Na druhé straně musím konstatovat, určitou prodlevu mezi realizací vlastního 

výzkumu a předložením práce. Při jejím sepisování však Kateřina pracovala poměrně 

konzistentně a pečlivě zapracovávala mé připomínky. Na finálním dokumentu je vidět 

posun, který během této práce zaznamenala.  

Z formálního hlediska nemám vůči textu výhrady a totéž platí i o teoretické části. 

Je z ní patrné, že se Kateřina nespokojila s opakováním postupů svých kolegyň, ale 

rozhodla se hlouběji propracovat témata, která byla v předchozích pracích pouze 

naznačena (např. Škola a její role). Členění teoretické části je logické a celkově dokládá 

dobrou orientaci v tématu a související literatuře i její kritickou reflexi. Sezam literatury 

odpovídá nárokům na diplomní práci.

V úvodu empirické části Kateřina představuje výzkumnou metodu, logiku výběru 

vzorků i průběh sběru dat. Věnuje se i porovnání obou výzkumů z metodologického 

hlediska, kde ukazuje některá slabá místa zvoleného postupu, přičemž její výhrady jsou 

na místě, což musím sebekriticky přiznat. 

Kritiku analýzy hodlám ponechat na oponentce, protože je pro mne po 

několikerém čtení a po mém angažmá v projektu náročné hodnotit něco, na čem jsem se 

svým způsobem podílel. Osobně ji považuji za standardní a dostatečně 

vyargumentovanou. Nechybí ani provázání s teoretickou částí, což je častá slabina 

podobných prací. 

Celkově mohu konstatovat, že jako vedoucí práce jsem spokojen s prací, kterou 

Kateřina odvedla a navrhuji hodnocení na hraně výborně a velmi dobře.
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