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   Vlastní práci tvoří 128 stran textu včetně 2 tabulek, 17-ti grafů, použité literatury, 

internetových zdrojů a 2 příloh (Příloha č. 1 – dotazník, Příloha č. 2 – osobní rozhovory). 

   Studentka Renata Jeníčková se ve své diplomové práci věnuje tématu: „Hovory se sexuální 

tématikou na Lince bezpečí “. Jedná se o soustavně aktuální téma. Potřeba dětí,  řešit intimní 

témata, která souvisejí s prožíváním jejich vlastní sexuality má podobu jisté naléhavosti a 

nestrojené zvídavosti. Od pracovníků Linky bezpečí vyžaduje připravenost, autentičnost, 

flexibilitu a velkou profesionalitu. Přináší jim, ale také značnou psychickou zátěž.    

   Teoretická část je vystavěna velice přehledně a srozumitelně. Jsou vymezeny základní 

pojmy (krizová intervence, sexualita, sexuální výchova). Krátce je vysvětlena historie 

telefonické krizové intervence v Čechách i ve světě. Déle se autorka věnuje konkrétní činnosti 

Linky bezpečí s akcentem na sexuální témata. Pozornost je též zaměřena na postoje 

k sexuálním tématům dnes a v historii, sexuálnímu vývoji dítěte. včetně rad odborníků. 

Teoretická část je uzavírána naprosto klíčovými tématy, jako je podpora konzultantů, systém 

jejich dalšího vzdělávání, využití intervize a debriefingu, včetně pracovního prostředí. Textu 

se, z mého pohledu, nedá prakticky nic vytknout, pouze u tabulky na str. 31 – 33 postrádám 

jasné označení (Tabulka č. 1 …). Totéž se týká i tabulky na str. 79 – 82 (Tabulka č. 2 …), 

která je již součástí praktické části. 

   Praktická část je realizovaná  formou dotazníkového šetření (cílem je analýza odpovědí 

týkajících se podpory konzultantů v realizovaném tématu) a osobních rozhovorů (které 

upřesňují dotazníkové šetření). Celkový počet respondentů: pro dotazníkové šetření 52 (48 

žen a 4 muži), pro osobní rozhovory 7 (pouze ženy). Výsledky dotazníkového šetření jsou 

vyneseny do koláčových a sloupcových grafů s vysvětlujícím doprovodným textem. Grafům 

ovšem chybí přehledné označení (Graf č. 1 … až Graf č. 17 …). O tabulce na str. 79 – 82 

jsem se již zmínil výše .   

      Studentka  Renata Jeníčková  jednoznačně prokázala zvládnutí zvoleného tématu. Jistě 

k tomu přispěla i její osobní zkušenost na Lince bezpečí. Práce má jasný odborný rámec, je 

přehledně strukturovaná a dobře srozumitelná. Teoretická a praktická část je vyvážená.  

   Použitá literatura je velice vhodně zvolena, je v dostatečném rozsahu i patřičně aktuální. 

Aktuálnost je navíc zajištěna i internetovými zdroji. 

 

   Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

   Otázka k obhajobě: Jaká konkrétní doporučení by jste měla pro studenty, kteří by měli  

                                   zájem pracovat na Lince bezpečí?          

  

Hodnocení: velmi dobře  
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