
FF UK v Praze, katedra psychologie

Posudek bakalářské práce

Jméno autora práce: Marika Loskotová    
Název bakalářské práce: Předčasná sexuální zkušenost dospívajících dívek

oponent: Mgr. Lucie Matějovská

(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

Obsahová hlediska práce

Úroveň návrhu projektu

Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě:
V literárně přehledové části a také v prezentovaném modelu předčasného sexuálního 
rozhodování jsou uvedeny jako důležité rodinné a osobnostní faktory. Plánuje je autorka 
nějak do výzkumného projektu a následného výstupu zahrnout? Jakým způsobem?
Existuje více druhů rizikového chování, jak je popsané i v literárně přehledové části, a i ty 
mohou souviset s předčasnou sexuální zkušeností dospívajících dívek. Do výzkumu autorka 
zařadila zneužívání návykových látek, podle čeho byl vybrán tento druh rizikového chování a 
jak je to s dalším rizikovým chováním?
Vzhledem k právním aspektům by bylo náročné zahrnout do výzkumu dívky mladší patnácti 
let. Autorka vysvětluje, že vzhledem k průměrnému věku prvního pohlavního styku, který se 
u dívek v české populaci pohybuje okolo 18 let, se dá zahájení sexuálního života v 15 letech 
považovat za předčasné. Vnímá autorka hranici 15 let jako předčasnou, resp. dívky v tomto 
věku jako ještě nevyzrálé pro první sexuální zkušenost?

1 2 3 4

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne X

Stanovené cíle: splněny – nesplněny X

1 2 3 4

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

X

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje X

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb X

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje X

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X



Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Název práce – Předčasná sexuální zkušenost dospívajících dívek – je velmi široký. V literárně 
přehledové části se autorka zabývá vymezením pojmu předčasné sexuální zkušenosti, faktory 
ovlivňující předčasné zahájení sexuálního života, důsledky předčasné sexuality a významem 
prevence v této oblasti. Ve výzkumném projektu se pak autorka zaměřila hlavně na 
zmapování rozhodovacího procesu týkajícího se předčasné sexuální zkušenosti. Bylo by 
vhodné tuto oblast více rozpracovat již v literárně přehledové části.
Při analýze získaných dat je nezbytné počítat s tím, že lidé jinak hodnotí své očekávané 
chování a své chování zpětně (téma stanovování si hranic, zvažování rizik…). Je otázka, do 
jaké míry se podaří pomocí navrhovaných otázek pro rozhovor s dívkami odpovědět na 
výzkumné otázky č. 2 a 3.
Dále by bylo vhodné upravit formulaci otázek věku dívek a dané situaci (aby nebyly návodné) 
– např. „stanovovala sis předem nějaké hranice“, „jak hodnotíš hloubku vašeho vztahu“. 

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Autorka si vybrala zajímavé téma, přesah do preventivních aktivit v této oblasti ukazuje na 
význam výzkumného projektu.
Uvedená problematika je zpracována dle formálních náležitostí, za použití relevantních a 
aktuálních literárních zdrojů. Téma je široké, autorka se snažila pojmout všechny aspekty –
přestože kapitoly, resp. jejich názvy jsou logicky rozčleněny a navazují na sebe, obsah 
některých kapitol se opakuje a celkový výsledek je méně přehledný. Některá témata by si 
zasloužila detailnější zpracování, literárně přehledová část má 21 stran. 

Bakalářská práce splňuje požadavky na práci tohoto typu, doporučuji tuto práci k obhajobě.

Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a
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