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Autorka se ve své práci, jak již titul napovídá, pokusila provést výzkum, v němž chtěla zjišťovat, 

zda se sexuální aktivity mohou vyskytovat v chování vysokoškolských studentů coby copingové 

strategie. S napsáním posudku na předkládanou práci jsem až nemístně dlouho váhala. Můj 

celkový první dojem z předkládané práce byl totiž značně negativní a v hlavě se mi v průběhu 

jejího čtení vyrojilo tolik výtek, že by jejich sepsání zabralo řadu stran. Již dříve jsem oponovala 

jednu z metodologických prací autorky, v níž se pokoušela svůj výzkumný záměr nastínit a 

popsat jeho metodiku. Tento posudek byl velmi kritický – autorce bylo vytýkáno nedostatečné 

teoretické zakotvení problému, vágní položení otázky a nevhodnost designu. Je třeba říci, že si 

autorka některé z těchto výtek přece jen vzala k srdci, změnila metodiku a lépe zformulovala 

výzkumné otázky. Nicméně i po značném úsilí, kdy jsem se snažila hledat nějaké pozitivní 

aspekty práce (např. také formální stránka a strukturace práce je vzhledem k požadovaným 

parametrům ještě vyhovující) jsem však bohužel dospěla k jednoznačnému závěru, že práce 

nesplňuje kritéria kladená na bakalářskou práci a to z mnoha důvodů, mezi nimiž zmíním pouze 

ty nejzásadnější: 

1. Styl textu není odborný, jedná se povětšinou o populárně-poučně pojatý shluk domněnek a 

předsudků autorky, jež se vyjadřují k problematice sexuality a stresu v současné 

společnosti – v němž dlouhé pasáže ničím necituje. Není navíc často jasné, jak se text 

vztahuje k tématu práce a proč je do práce vůbec zařazen. (příkladem budiž kapitola Úvod 

a kapitola „Hříšná“ sexualita). Ve chvíli, kdy se autorka odhodlává k popisu některých 

stěžejních pojmů (jako např. stres či sex) uchyluje se k učebnicovým výpiskům, které 

nejsou ani kompletní, ani následně přínosné při operacionalizaci pojmů v následné 

empirické části, ani nejsou využity/využitelné při interpretaci výsledků. Jediná povedenější 

kapitola je kapitola vztahující se přímo k tématu sexu a stresu. Citace často chybí, autorka 

si zkrátka nebyla schopna sehnat dostatek relevantní literatury, její přesvědčení, že studie 

na dané téma nejsou, nesdílím. 

2. V empirické části mne zaráží řada věcí, které poukazují na neznalost metodologie. Je to 

například neschopnost zúžit téma na relevantní problém (autorka se nedrží tématu stresu 

a zcela zbytečně se pouští do jiných okruhů jako je vágní popis sexuality respondentů atd.) 

či neschopnost operacionalizace základních pojmů (sex, stres a copingová strategie). Tyto 

chyby následuje výběr vzorku kamarádů (považovaný za homogenní), naprosto nevhodně 

položené výzkumné otázky, které autorka kladla převážně z vlastní zkušenosti (sugestivita, 



nevhodné řazení, používání neznámých pojmů – a nevysvětlování pojmů pro výzkum 

stěžejních - např stres). Autorka navíc dopředu sděluje respondentům cíl studie (tedy, že 

zkoumá, jestli sex využívají, jsou–li ve stresu) v rozhovoru s respondenty nedodržuje zásady 

provádění rozhovoru (klade vlastní příklady, vtipkuje, používá sugesce – závěrečné 

konstatování, že sex někdy respondenti ve stresu (jakém?) provozují a že to dělají 

(nevědomě!) kvůli jeho zvládnutí, proto není překvapením, stejně tak jako vyvrcholení 

výzkumu, jímž je konstatování, že příště sexuální aktivity ve stresu využijí všichni 

respondenti). V rámci analýzy odpovědí na jednotlivé otázky se neodehrává žádná 

interpretace výsledků na základě literatury a řada z nich se vztahuje k tématům, jež 

s tématem práce nesouvisí. Ve zkratce – domnívám se, že provedený „výzkum“ není 

výzkumem v tom smyslu, jak by jej mohla chápat vědecká obec. 

 

Závěrem jsem nucena konstatovat, že podle mého názoru ani část teoretická, ani část praktická 

nesplňují nároky kladené na bakalářskou práci a navrhuji hodnocení 4. 

 

 

V Praze dne 19.10.2011       Mgr. Kateřina Klapilová, PhD. 


