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Bc. Nikola Sodomková: Ověřování programu primární prevence proti homofobii na školách. 

Bakalářská práce. Oponentský posudek. 

Studentka Nikola Sodomková se ve své práci rozhodla převážně kvantitativně prozkoumat 

efektivitu / efekt programu primární prevence proti homofobii, který byl realizován ve dvou třídách 

víceletých gymnázií. Srovnávala výsledky s 1 kontrolní třídou. 

Téma je originální, výborně zvoleno. Oceňuji snahu o poskytnutí zpětné vazby o funkčnosti 

nějakého preventivního programu, o jeho evaluaci.  Zdá se, že bylo dobře promyšleno, studentka se 

orientuje v dané problematice, nastudovala relevantní českou a zahraniční literaturu. Teorie je 

plastická, dobře nás provází tématem a pomůže se čtenáři zorientovat. Teorie je výborně zpracována. 

Vzhledem k celkovému rozsahu, který v případě bakalářské práce rozhodně překročil doporučený 

rozsah (samotný text má 111 stran a poté teprve následuje seznam literatury a přílohy), je otázkou, 

zda některá dílčí témata např. homofobní šikana nemohla být vynechána či další témata redukována. 

Rozsah teorie odpovídá více práci diplomové.  

V praktické části pak leží podstata studie. Metodologie zvolena vhodně, formulovány 3 

výzkumné otázky, ty byly formulovány od počátku zcela konkrétně a přehledně a ve stejném duchu 

se nesly odpovědi na ně. Text je dobře členěn. Samotné výsledky jsou postupně prezentovány, 

studentka je svědomitá – čtenář však může být postupně zavalen dílčími daty a jejich interpretací. 

Opět i s ohledem na rozsah bych navrhovala: prezentovat to nejpodstatnější, méně detailně, 

stručněji. Shrnutí výsledků je pak na konci v diskusi jasné a srozumitelné. Přestože nebyl zaznamenán 

posun (ale to není problém autorky bakalářské práce, ta jen měřila a měřila správně), můžeme se o 

realizovaném programu z evaluace ledacos dozvědět (a to je cílem evaluace). 

Celkem shrnuto, měla autorka výzkumu 2 problémy, jednak se dopustila chyby ve druhé vlně 

dotazníkového šetření (zmizela kategorie pohlaví), namohla tedy plně zodpovědět rozdíly 

v informovanosti a postojích mezi dívky a chlapci. Ale velmi oceňuji její osobní statečnost, kdy celý 

problém přiznává a nevzdává se jedné z výzkumných otázek. Chyba se stala, ale autorka s ní vhodně 

naložila. Druhým problémem je, že program byl realizován zřejmě na skupině, která už dostatek 

informací a pozitivní postoje měla (a teď je otázka, zda je to typem školy, či již podobný program 

měly nebo toto téma na výuce – to měl poskytovatel programu, lektor ověřit např. s ŠMP, a zjevně 

neučinil) a nebyla nakloněna stylu práce lektorky (ano z praxe vím, že studenti víceletých gymnázií 

často tendují více k intelektuálním diskusím než hrovým aktivitám). Tento fakt vedl k tomu, že 

výsledkem je, že efekt programu není patrný. Myslím, že program studentům neuškodil a pro autory 

programu je to užitečná zpětná vazba. 

Shrnu-li: pěkně zrealizovaná evaluace, objektivní a správné posouzení programu. Jeho 

prezentace by mohla být stručnější.  Velmi zajímavé jsou též prezentované rozdíly postojů mezi 

dívkami a chlapci. Analytické  postupy použité v praktické části jsou adekvátní a přiměřeně hluboké.  

Možné otázky pro obhajobu: 

Co sdělíte realizátorovi programu jako výsledek evaluace – aby mohl být program zkvalitňován? 

Jaké je vhodná cílová skupina pro tento program? 

V Praze 19.5.2016    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


