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     Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou vlivu výchovy v rodině na intimní 

život dospělých. Je třeba říci, že dané téma je velmi aktuální a reflektuje společenskou 

diskuzi. Vzhledem k tomu se určitě jedná o práci přínosnou. 

     Práce je založena na empirické studii s kvantitativní metodologií opírající se o dotazníkové 

šetření. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se studentka 

zabývá problematikou lidské sexuality, dále pak rodinou a sexuálních výchovou (v rodině i ve 

škole. Dá se říci, že v teoretické části diplomandka prokázala dobrou práci s literaturou i s 

jazykem, kladně hodnotíme zejména její reflexi definování jednotlivých témat v literatuře a 

jejich zpracování (viz například str. 9, sumarizace definice sexuality). Teoretická část je jasně 

strukturovaná a dává čtenáři dobrý základ pro pochopení základních východisek v rámci dané 

problematiky. Pokud bych přece jen něco postrádala, bylo by to větší zohlednění 

cizojazyčných zdrojů a studií (například v rámci tématu sexuální výuky ve škole). 

     Jak již bylo uvedeno, je praktická část založena na dotazníkovém šetření. Studentce se 

podařilo shromáždit celkem 181 vyplněných dotazníků, posléze vzhledem k velkému 

věkovému rozmezí redukovaných na číslo 137 ve věkové skupině 21-30 let. V rámci 

výzkumného šetření si stanovila 4 hypotézy (viz str. 38-39), které se snaží ověřit pomocí 

kvantitativní metodologie. Kladně hodnotím i skutečnost, že kvůli ověření srozumitelnosti 

dotazníku a jeho jednotlivých položek byl proveden pilotní výzkum. Postrádám však 

informaci, kolik respondentů se pilotní části účastnilo, jak vypadal dotazník před ní atd. 

Musím říci, že z několika pohledů mi v dotazníku chybí otázka o době začátku sexuálního 

života u respondentů (případně i otázka na to, jak o dané věci s respondenty mluvili rodiče). 



Je to zejména proto, že jak sama autorka uvádí na straně 13, podle Weisse a Zvěřiny (2001) 

má nejvíce respondentů první pokladní styk mezi 17. a 18. rokem, přičemž skupina 

respondentů v rámci tohoto šetření se pohybuje ve věkovém rozpětí 21 - 30 let. Domnívám se, 

že by tato skutečnost mohla vykazovat korelaci jak se sexuální výchovou v rodině, tak se 

sexuální spokojeností (viz hypotéza 4). Na straně 63 také autorka v rámci interpretací 

výsledků uvádí, že: „….. výsledek může naznačovat např. nejasný názor na antikoncepci, 

ostych spojený buď s tímto tématem, nebo s tím, jaký názor na ni respondenti zastávají, popř. 

to, že tito respondenti zatím sexuálně nežijí.“, to je diskutabilní, jelikož zde není nikde 

reflektována např. víra (diplomandka jen na str. 41 uvádí, že vzorek obsahoval 22 osob 

s římskokatolickým vyznáním, ale jejich dotazníky nebyly odlišné). Při formulaci otázky 

„Zažil/a jste někdy pocit provinilosti či nepatřičnosti v souvislosti s tím, že jste souložil/a 

mimo manželství“ bych vzhledem k věkové kategorii respondentů a současným stavem 

společnosti volila spíše formulaci „mimo stálý vztah“. 

     Při analýze výsledků nemáme také šanci seznámit se s odpověďmi na všechny otázky v 

dotazníku, ale pouze na ty, vztahující se k hypotézám, což bych uvítala alespoň v rámci 

stručného přehledu. Pokud pomineme výše uvedené skutečnosti, jsou výsledky prezentovány 

přehledně pomocí tabulek, za kterými následuje analýza výsledků a ověření stanovených 

hypotéz. Interpretace výsledků pak shrnuje zjištěné skutečnosti. Zajímavý je v kapitole 7. 4 

„Vliv sexuální výchovy v rodině na prožívání vlastního intimního života“ akcent na korelaci

(několikrát zmiňovanou již dříve) mezi prezentováním antikoncepce (potažmo interrupce) 

rodiči a deklarovanou spokojeností s vlastním sexuálním životem respondenta. Zmiňuji to 

především proto, že v dotazníku se objevuje otázka na soulož a její souvislost s emočním 

vztahem, která není vůbec reflektována. Výše zmíněné skutečnosti považuji za námět 

k diskuzi při obhajobě.

     Dle mého názoru se zde setkáváme s nadprůměrnou prací, která splňuje náležitosti 

diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě a vzhledem k aktuálnosti práce hodnotím i přes 

výše uvedené výtky výborně.

V Praze, dne 8. 1. 2012 PhDr. Hana Sotáková




