
Posudek diplomové práce Jany Sedláčkové „Výskyt a vnímání sexuálního 

obtěžování na českých středních školách“

Jana Sedláčková si zvolila pro svou diplomovou práci téma, které se v českém kontextu 

teprve dostává do širšího povědomí. Ve své práci navázala na předchozí diplomové práce 

Evy Juračkové a Lenky Slavíkové, které se věnovaly sexuálnímu obtěžování ve 

vysokoškolském prostředí. Jana se zapojila do projektu zaměřeného na střední školství, 

protože předchozí výzkumy vysokoškolských studujících naznačily, že se jedná 

potenciálně o ještě větší problém. Z toho také vyplynulo, že mohla využít výzkumný 

nástroj vyvinutý v rámci projektu, ale to nesnižuje objem práce, kterou musela udělat 

během sběru a vyhodnocování dat. Pojetí teoretické části a interpretace výsledků 

dotazníkového šetření byly zcela v její režii. Využila sice z části rešerše, kterou jsme 

realizovali v souvislosti s projektem ve vysokoškolském prostředí, ale to její přínos 

myslím nesnižuje.

Pokud jde o procesní stránku věci, tedy to, jak Jana výzkum realizovala a jak 

přistupovala k diplomovému projektu, musím konstatovat, že patřila k těm pracovitějším 

a svědomitějším studentkám. Jednak se aktivně zapojovala již ve fázi koncipování 

výzkumu, při rešerši relevantní literatury a při sběru dat, ale podílela se také na 

prezentaci jeho výsledků na 2. konferenci českých a slovenských feministických studií 

v listopadu 2011 v Brně. Na diplomovém projektu pracovala konzistentně, mé komentáře 

pozorně zapracovávala a text průběžně vylepšovala.

Z formálního hlediska je práce přehledně strukturovaná a dobře zpracovaná

(odkazování, překlepy atd.). Pokud jde o teoretickou část, autorka se zaměřila na 

relevantní témata a celkově tato část dokumentuje, že se v dané problematice velmi 

dobře zorientovala. Členění teoretické části je smysluplné a zahrnuje i diskusi různých 

teorií příčin vzniku sexuálního obtěžování, kde se autorka vymezuje zvláště proti tzv. 

přírodnímu/biologickému modelu, který staví na dnes neudržitelné představě biologické 

podmíněnosti sexuálních interakcí, včetně sexuálního obtěžování. Obecně lze 

konstatovat, že s literaturou je pracováno kriticky a nezřídka je poukazováno na rozpory 

mezi různými pohledy na danou problematiku. Sezam literatury odpovídá nárokům na 

diplomní práci. 

V empirické části Jana standardně představuje metodologická východiska a design 

výzkumu, přičemž neopomíjí zmínit i přínosy a limity zvolené metody, dotazníkového 

šetření. Reflexivitu ostatně osvědčuje již v samotném úvodu práce, kde diskutuje své 

osobní motivy pro volbu tématu a mezi nimi osobní zkušenosti s různými formami 

sexuálního obtěžování.

Kritiku analýzy ponechám 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. Obecně mám za to, že zde Jana opět prokazuje odpovídající znalost genderové 



problematiky a neváhá výsledky vlastního empirického výzkumu kontrastovat 

s literaturou. Nabízí také přijatelné hypotézy ohledně výsledků, které nesplňují 

prvoplánová očekávání (např. větší míra indikované zkušenosti s řadou forem sexuálního 

obtěžování u chlapců než u dívek). Prezentovaná analýza působí poměrně uceleným 

dojmem a jako vedoucí práce jsem spokojen s tím jak se Jana posunula během naší 

dlouhodobé spolupráce. Proto navrhuji hodnocení výborně.
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