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Předložené bakalářské práce je zaměřena na problematiku sourozeneckého incestu a zabývá 

se tím, jaké rodinné faktory se vznikem tohoto jevu souvisejí. Autorka poukazuje na to, že 

sourozenecký incest není méně devastující než jiné typy sexuálního zneužívání v rodině, je  

však silně tabuizován, patrně i bagatelizován, a v českých odborných kruzích dostává žalostně 

málo pozornosti. 

Práce je klasicky dělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka věnuje 

relevantním tématům, tedy sexuálnímu zneužívání, incestu, a poté incestu sourozeneckému.   

Praktická část bakalářské práce je zpracována kvalitatnivními metodami a je tvořena jednak 

anlýzou zahraniční odborné literatury a jednak  neformálními rozhovory s českými odborníky, 

kteří se zkoumaným problémem setkávají. Získané informace autorka porovnala a rozdělila 

do kategorií podle jednotlivých rodinných faktorů. 

 

Práce je velmi solidním zpracováním dané tematiky. Oceňuji nasazení a odvahu autorky, 

která se nevzdávala, i když byla konfrontována se skutečností, že v České republice nejen 

nikdo o sourozeneckém incestu nepublikuje, ale ani zde není žádné pracoviště na tuto 

problematiku specializované. Dokonce se ukázalo, že objevit a oslovit české odborníky, kteří 

mají se sourozeneckým incestem alespoň nějakou zkušenost, byl nesnadný úkol. Přesto si toto 

téma zaslouží pozornost. Jak je v práci uvedeno, zážitek sourozeneckého incestu může být 



velmi palčivý, lidé s touto zkušeností zůstávají v dětském i dospělém věku sami, nevědí, kdo 

by jim mohl pomoci tuto zkušenost integrovat.  

 

Rozsah a struktura této práce jsou vyvážené, formální a jazyková úroveň je vynikající. Práce 

byla zpracována s velkým zájmem a nasazením. Autorka prokázala svou kompetenci pracovat 

s literaturou, hledat cesty, jak prozkoumat neprozkoumané, promýšlet souvislosti. Téma této 

práce bylo z hlediska oboru sociální práce zvoleno vhodně  a je pro tento obor přínosné a  

inspirující Tuto práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením 

výborně. 
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