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Bakalářská práce se zabývá evaluací preventivního programu proti homofobii. Nikola Sodomková 

sama působí jako lektorka primární prevence. Svůj profesní zájem promítla do předmětu svého 

bakalářského výzkumu, v němž se však na preventivní programy podívala z jiného úhlu, jakoby 

„zvnějšku“. Pokud bude i nadále v prevenci působit, ať již jako lektorka, nebo jako školní psycholožka, 

budou pro ni zkušenosti získané při evaluaci preventivního programu velmi užitečné.  

Preventivní programy proti homofobii dosud nejsou standardní součástí nabídky primární prevence. 

Homofobie však přitom představuje poměrně vážný problém, který vede k negativnímu školnímu 

klimatu s vážnými důsledky pro dospívající, kteří hledají a mají pochybnosti o vlastní sexualitě. 

Sdílené homofobní předsudky mohou vyvolat homofobní šikanu, kterou podle výzkumů zažila 

podstatná část neheterosexuálních dospívajících. Význam prevence proti homofobii narůstá i proto, 

že po revizi RVP ZV za ministra Dobeše došlo k omezení povinného učiva týkající se sexuality, takže 

kvalita sexuální výchovy na jednotlivých školách silně kolísá.  

Bakalářská práce Nikoly Sodomkové nabízí zhodnocení preventivního programu proti homofobii, 

který vytvořilo občanské sdružení PROUD a agentura s četnými zkušenostmi s prevencí ve školách 

Jules a Jim.  Program byl sestaven odborným týmem a dále proběhlo zaškolení lektorského týmu 

s využitím jednotné metodiky. Evaluace programu, která byla předmětem bakalářské práce, 

představuje další krok v tvorbě kvalitního preventivního programu. Výsledky evaluace budou 

poskytnuty lektorskému a odbornému týmu a na jejich základě pravděpodobně dojde k úpravě 

programu tak, aby lépe plnil očekávané cíle. Je ovšem škoda, že doporučení na změnu programu 

nejsou (zřejmě z důvodu časového tlaku při dokončování práce) v závěrečných kapitolách 

představeny podrobněji. Doporučuji, aby se jim autorka věnovala v rámci obhajoby. Nicméně oceňuji, 

že se autorka rozhodla pro takto prakticky orientovanou bakalářskou práci. S charakterem práce to, 

že musela vstoupit do (úspěšné) komunikace s agenturou Jules a Jim, s lektorským týmem a se 

školou, kde se preventivní program konal. Komunikace v terénu představuje také jednu z dovedností 

nutných jak pro výzkum, tak pro psychologickou praxi. 

Samotný výzkum měl standardní evaluační design s pretestem a posttestem v experimentální a 

kontrolní skupině. Kontrolní skupina byla použita pouze jedna, a to bez zásahu (autorka si je vědoma 

možnosti využít vedle toho i kontrolní skupinu se zásahem). Vývoj dotazníku pro pretest a posttest 

probíhal se znalostí existujících teoretických přístupů a s inspirací ve výzkumech týkajících se 

homofobie. Konečná verze správně rozděluje položky zjišťující znalosti a položky zjišťující postoje. 

Oceňuji, jaký posun autorka při vývoji dotazníku udělala – původně sestavovala dotazník ad hoc, ale 

na základě několika kol připomínek jej nakonec dokázala dobře strukturovat, jednotlivé části 

teoreticky a analyticky odůvodnit. Při úpravě dotazníku na posttest bohužel došlo k chybě, když 

vypadly identifikační položky. Část analýz tak nemohla být provedena. Ačkoliv je to zásadní chyba, 

věřím, že naplní přísloví „chybami se člověk učí“.  



Zpracování shromážděných dat má obvyklou podobu. Autorka se pokusila také o statistické srovnání, 

a to jak mezi kontrolní a experimentální skupinou, tak mezi dívkami a chlapci (k čemuž ji vedly 

teoretické předpoklady). Vzhledem k malému souboru má statistické porovnání omezenou 

výpovědní hodnotu, nicméně autorka jím prokázala schopnost takové postupy využívat. Původně se 

autorka statistiky obávala, ale s pomocí dr. Škaloudové ji dokázala aplikovat. Ačkoliv intepretace 

statistických výsledků jsou velmi jednoduché a svědčí o autorčině nejistotě, i v této oblasti opět 

oceňuji autorčino zdokonalení v průběhu tvorby bakalářské práce.  

Teoretickou část bakalářské práce považuji za dobře zvládnutou. Zahrnutá témata tvoří logický a 

široký základ pro samotný evaluační výzkum. Určitou slabinou je omezená konfrontace pramenů. 

Poznatky z jednotlivých zdrojů jsou představeny dobře, ale odděleně (stojí vedle sebe). Dále lze 

v textu tušit určitou nejistotu ohledně genderové perspektivy, která se promítá i do terminologické 

ne-čistoty (konkrétně pojmy genderová, pohlavní a sexuální identita – autorka se je pokusila objasnit, 

vzhledem k výše zmíněné absenci teoretického porovnání více zdrojů, se to podařilo jen částečně). 

Závěr: Bakalářská práce Nikoly Sodomkové je zdařilým příspěvkem ke kvalitě preventivních 

programů. Autorka prokázala schopnost samostatné badatelské práce. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 2. května 2016      Irena Smetáčková 


