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Autorka se ve své bakalářské práci věnuje pojetí sexu coby copingové strategie. Práci jsem 

byla přítomna pouze ve fázi hledání výzkumného cíle, pak již autorka pracovala zcela samostatně, 

nekonzultovala, a já se setkala až s již hotovým produktem.

Předložená práce má část teoretickou a praktickou. Po formální stránce má tato část většinu 

náležitostí, text je bez překlepů. Mezery se objevují v citační práci - citace jsou nejednotného formátu 

a na některých místech zcela chybí. Text je čtivý, na některých místech je ale na můj vkus použit 

populárně-žurnalistický styl více, než je v odborném textu žádoucí. V teoretické části je pozornost 

věnována stresu, tuto část považuji za poměrně dostačující k zasvěcení čtenáře - laika do tohoto 

tématu. Dále pak  copingovým strategiím - zde bych uvítala větší hloubku i bližší vysvětlení některých 

tvrzení (či alespoň odkaz na zdroj) - např. že "sex závisí z velké části na emocích..." (str. 17), či co je to 

"zdravá, dobře vyvinutá emoční inteligence" (s. 17). Následující teoretická část se věnuje lidské 

sexualitě, potažmo sexualitě a stresu. V této části mi mj. není zcela jasný význam některých 

podkapitol v kontextu záměru této práce - např. 1.3.3.1. Sexuální přechod, 1.3.4. Hříšná sexualita

(uvítala bych odůvodnění jejich zařazení v průběhu obhajoby).

Autorka v teoretické části poukazuje na to, že sex je poněkud opomíjenou copingovou 

strategií - na oplátku zase opomíjí pojetí sexu jako jedné z primárních fyziologických potřeb (majících 

svůj původ ve fyziologických procesech /stejně jako např. potřeba jídla či spánku/ a tudíž naléhavých, 

co se týče jejich uspokojení), což v kontextu této problematiky dává sexu, pokud jej máme tedy 

pojímat jako copingovou strategii, specifický rozměr (např. oproti copingové strategii, která s 

primárními fyziologickými potřebami nesouvisí).

Na mnoha místech v teoretické části je patrná snaha o propojení tématu sexu a stresu, 

potažmo copingových strategií, což je jistě žádoucí. K tomuto propojení dochází spíše intuitivně nežli 

na základě vědeckých poznatků. Pokud mám tuto část hodnotit jako celek, nejsem bohužel 

přesvědčena, že je dostatečnou teoretickou oporou pro vlastní výzkum.

Svým výzkumem autorka sleduje několik dílčích cílů - chce zmapovat nejčastější stresory a 

způsoby jejich zvládání u vysokoškolských studentů, a dále pak zjistit, zda jako copingové strategie 

tito studenti používají sexuální aktivity. Pro svůj výzkum autorka volí kvalitativní metodologické 

postupy, jako techniku sběru dat polostrukturované rozhovory. Přestože by se mohlo zdát, že se 

informátoři budou vzhledem k choulostivému tématu zdráhat tváří v tvář otevřeně mluvit, autorka si 

z toho dokázala udělat přednost a využila faktu, že se s respondenty dobře zná. Je otázkou k diskuzi, 

zda následné výpovědi informátorů nemohly být ovlivněny představením cíle práce ("zda sexuální 

aktivity používají jako copingové strategie" může být poněkud návodné). Výstupy z rozhovorů, 

ilustrované citacemi, autorka kategorizuje podle formulovaných výzkumných otázek. V kapitole 

Diskuze autorka tyto výstupy shrnuje, dále s nimi více nepracuje - kromě konstatování, která zjištění 



autorku překvapila a která ne, by určitě stálo za to např. ona "překvapení" více rozvést a diskutovat, 

rozkrýt jejich významy. 

Je jistě namístě ocenit autorčin elán a zaujetí, které je patrné v celé práci. Na druhou stranu 

je škoda, že zde nadšení významně převažuje nad precizní práci s odbornými poznatky, kvalita práce 

by se tím jistě zvedla.  

Navrhuji hodnocení "dobře", výsledek se může změnit v závislosti na průběhu obhajoby.

V Praze dne 15. října 2011 Mgr. Eva Richterová




