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Studentka Ivana Lukáčová si vybrala téma Sexuálne a gendrovo motivované obťažovanie na 
vysokých školách, o němž od počátku tvrdí, že je do jisté míry opomíjené, tabuizované a 
bagatelizované. A v průběhu své bakalářské práce skutečně dokazuje, že tomu tak je. 
Zároveň se snaží postihnout nový aspekt v tomto tématu a to negativní dopady tohoto jevu 
na skupinu. 
 
Zabývejme se nyní jednotlivými složkami práce: 
Abstrakt koresponduje s obsahem práce, ale aby byl čtenáři přínosem, bylo by užitečné, aby 
obsahoval i některé závěry práce. Ty jsou zcela opomenuty, abstrakt v tomto podání je jen 
popisem autorčina postupu a to není dostačující. 
 
Teoretická část: 
Zdůvodnění práce je zcela logické, byla zvolena a diskutována adekvátní literatura a její záběr 
je vzhledem k úzkosti tématu a typu práce (bakalářská, kvalitativní) dostatečný. Literatura je 
řádně citována, dosavadní výzkum podroben přiměřené kritice. Teoretický / empirický základ 
je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je předložen 
odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky i kontroverze v tématu. Argumentace použitá v práci je pro 
obor přínosná a zralá. 

Etické aspekty práce jsou na velmi dobré úrovni – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje 
zájmy účastníků výzkumu. 

Použité metody a logika struktury práce jsou na výborné úrovni – všechny použité klíčové 
metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na vědeckou práci. Výzkumná 
strategie je zvolena vhodně. Sběr dat, výzkumná skupina i metoda zpracování dat jsou dobře 
popsány s respektem ke všem etickým otázkám práce. Vhodně je také reflektován osobní 
rozměr motivace k volbě tématu. Prezentace výsledků je pak logická a srozumitelná. V textu 
jsme seznamováni s jednotlivými kategoriemi tématu, tak, jak vyplynuly z šetření: 

• Vymedzenie SGO z pohľadu respondentiek- objektivní a subjektivní 

• Situácie, s ktorými sa respondentky stretli – zkušenosti, podmínky 

• Vnímanie a prežívanie – oběť, typy reakcí, Charakteristické znaky ovplyvňujúce typ 
reakcie, Respondentky, Kolektív, Spolužiaci – muži a ich vnímanie situácie 

• Dopady, ktoré táto situácia mala- pro oběť: psychická nepohoda, nižší motivace ke 
studiu, vyhýbání se přednáškám, ztížené podmínky ke studiu; dopady na 
kolektiv:konflikty/ neshody, změna vztahu k oběti, žárlivost, vliv na následující 
vyučování, ztráta důvěry vůči škole jako instituci 

• Asymetrie v pedagogickém vztahu – mocenský aspekt pedagogického vztahu (jako 
klíčové téma), Jistota (chápu ve významu nejistota/ ztráta bezpečí / ztráta jistoty) 
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První část se mi jeví jako zcela nasycena daty. V druhé části směřující ke skupině pociťuji 
určitý nedostatek relevantních zdrojových dat, dle mého názoru by bylo potřeba více 
rozhovorů, aby bylo téma projevů ve skupině dostatečně nasyceno – viděla bych v tom 
možnost růstu směrem k diplomové práci. V rozhovorech popisované skupiny byly dvě malé, 
zbytek velkých, vstupuje tam příliš mnoho proměnných – jak reagují ženy/ muži v kolektivu – 
i vzhledem k citacím: je jich zde méně než v první polovině kategorií a jsou spíše 
z jednotlivých zdrojů – v této části by bylo dle mého názoru třeba téma dosytit dalšími 
rozhovory. Zde v bakalářské práci to spíše chápu, jako pěknou sondu do rozšiřujícího tématu 
a doporučovala bych její zpracování v DP.  

Tedy témata vymezení, situací, vnímání a prožívání situace, dopady na oběť, asymetrie ve 
vztahu a ztráta bezpečí – výborně zpracována. Téma přesahu směrem ke kolektivu – 
zpracováno spíše v rozsahu sondy do tématu. 

Jako čtenáři mi chybělo shrnutí kategorií závěrem, tak jak je zrekapitulováno výše v posudku 
a tím i shrnutí výsledků a klíčových témat. Téma je výborně zpracováno, ale autorka jej 
v závěru jakoby „neumí prodat“. 

V kapitole Závěry z analýzy se pak nejedná o závěry, ale spíše praktická doporučení do 
dalšího výzkumu a zejména do terénu / do praxe na VŠ.  Zde by bylo možné reflektovat i 
etický aspekt problematiky – zneužití mocí. 

Závěrem lze zhodnotit odborný a společenský přínos a celkovou úroveň práce: 

Výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná interpretace výsledků je 
provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. Jsou učiněna jasná a 
odpovídající doporučení pro další výzkum zejména opatření pro praxi. Práce je originální a 
přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným společenským problémem. Autorka si 
zvolila tabuizované a bagatelizované téma a podává pro toto tvrzení pádné důkazy. 
Bakalářská práce Ivany Lukáčové napsána na velmi dobré akademické úrovni. Rozsah 

přiměřený na horní hranici, z formálního hlediska bez chyb. Text je vhodně členěn a jsou 
dodrženy všechny zásady logické i formální strukturace textu.  

 

Práce zcela splňuje podmínky kladené na závěrečné  / bakalářské práce v daném oboru. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky k obhajobě: 

1. Dokázala byste popsat etický aspekt problematiky – zneužití mocí v nerovném 
vztahu? 

2. Objevilo se ve Vašem šetření téma viny / spoluviny oběti? A co si o tomto jevy 
myslíte? 

3. Je některá kategorie ve vašem výzkumu, kterou hodnotíte jako zcela klíčovou? 
4. Kam je možné toto téma rozvíjet v rozsahu diplomové práce? 

 
 
V Praze 26.8.2014 

Veronika Pavlas Martanová 


