
Oponentský posudek na práci Lucie Bloudkové „Rodinné faktory vzniku 

sourozeneckého incestu“ 

Tématem předkládané bakalářské práce je sourozenecký incest jako jev, který vzhledem ke 

své povaze často zůstává skryt, a to i odbornému zkoumání. 

Autorka v přehledové části zasazuje zkoumané téma do šířeji vymezené problematiky, a to 

sexuálního zneužívání dětí, incestu obecně a nakonec pojednává o sourozeneckém incestu. 

Konstatuje, že syndrom sexuálně zneužívaného dítěte (CSA) je součástí syndromu 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN). Autorce se podařilo v přehledové části držet 

tématu. Uvádí jasné vymezení a definice pojmů, odhadovaný rozsah jevu v populaci a 

v literatuře diskutované rodinné charakteristiky, které jsou považovány za rizikové faktory.   

Přehledová část je tematicky ukázněná a informačně bohatá.  

Rizikové faktory, které autorka nalézá v dostupné literatuře, jsou popisovány v oblasti 

rodinných vztahů a dynamiky. Tento přístup je oprávněný, mohl by však být reflektován 

konstatováním, že mohou existovat i jiné přístupy, např. zaměření na rizikové faktory 

v oblasti psychopatologie osobnosti nebo jiných ekologických či kulturních souvislostí.  

Praktická část práce analyzuje výzkumné nálezy dostupné v odborných zahraničních 

periodicích a názory českých odborníků. Zvolené metody jsou adekvátní vzhledem ke 

zkoumané problematice. Lze mít připomínky k popisu výzkumných metod. U analýzy 

dokumentů by měly být uvedeny základní informace o těchto dokumentech, např. počet, 

zdroje, typy výzkumných studií. Dále je otázkou, proč byl jako metoda zjišťování informací 

od odborníků zvolen „neformální rozhovor“ místo expertního rozhovoru, případně zda se 

nejedná jen o ne zcela přesný název zvolené techniky sběru dat. 

Zjištěné nálezy jsou popsány především lineárně. Pro čtenáře by bylo užitečné, kdyby autorka 

hlavní zjištění blíže diskutovala, případně graficky prezentovala (tabulky, schémata apod.), je 

však otázkou, zda tato připomínka již nepřesahuje kritéria kladená na bakalářskou práci. 

Hodnocení: Předkládaná práce podle mého názoru splňuje náležitosti bakalářské práce a 

neobsahuje závažné faktické, metodické nebo jazykové chyby. Doporučuji ji k obhajobě a 

v závislosti na průběhu obhajoby navrhuji hodnocení výborně nebo velmi dobře. 

Otázky k obhajobě:  

Jaké další faktory, které nejsou primárně charakteristikou rodiny, mohou zvyšovat riziko 

sourozeneckého incestu? 

Vyplývají ze zjištění předkládané práce návrhy na preventivní opatření? 
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Příloha – hodnocení jednotlivých kritérií předkládané práce 

 

Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné 

 

potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 

chyběla možnost 

adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce teoretická 

 

kompilační srovnávající 

systémy 

empirická 

 

Rozsah práce přiměřený 

 

nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená 

 

nevyvážená s chybějícími 

významnými 

teoriemi 

s chybějícími daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá 

 

nejasné vlastní 

názory/ nejasná 

východiska  

 

Stylistika přiměřená 

 

šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná 

 

s ojedinělými 

chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená 

 

přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená 

 

zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené 

 

citací z cizí 

literatury je 
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citace z cizí 

literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná 

 

dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

správné 

 

s menšími 

nedostatky 

se závažnými 

nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná 

 

není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená 

 

hypotézy se 

překrývají 

hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

práce vzhledem ke 

zvolené metodologii 

neobsahuje 

hypotézy 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod 

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 

 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 

kvalitativní 

 

kvantitativní, třídění 

prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká 

 

dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn 

 

cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 


