
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

   Jméno studentky: Markéta Zíková, DiS. 

   Jméno vedoucí práce: Mgr. Jana Poláčková 

   Oponent práce: Mgr. Lenka Chittussiová 

 

   Téma bakalářské práce: Problematika sexuálního zneužívání dětí ve věku od 3 do 9 let v Dětském 

krizovém centru 

   Předkládaná bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 67 stran. Je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou, obsahuje i přílohy.  

   Téma práce je závažné, v naší společnosti do jisté míry stále tabuizované. Autorka si jej zvolila 

vzhledem ke studovanému oboru vhodně.  

   Cílem práce je poskytnout čtenáři nejdůležitější informace o problematice sexuálního zneužívání dětí a 

přiblížit je na skutečných příbězích.  

   V teoretické části práce autorka objasňuje základní pojmy související s tématem a uvádí základní 

definice. V první kapitole  se zabývá syndromem CAN. Druhá kapitola je věnována sexuálnímu zneužívání. 

Autorka přibližuje situaci v dávné historii, kdy byly tolerovány různé sexuální zvyklosti, které dnes 

tolerovány nejsou. V další kapitole vysvětluje pojem sexuálního zneužívání, jako jedné z forem syndromu 

CAN a závažného patologického jevu, tak jak platí ve vyspělé společnosti dnes a uvádí několik platných 

definic. Jednotlivým formám sexuálního zneužívání se věnuje třetí kapitola. Kapitola 3.4 se věnuje 

zvláštním formám a 3.5 novým formám sexuálního zneužívání. Čtvrtá kapitola má za cíl charakterizovat 

pachatele sexuálního zneužívání. Samostatná kapitola 4.1 upozorňuje na kategorii deviantních pachatelů, 

4.2  na nedeviantní pachatele a 4.3 ženy jako pachatelky. Kapitola pátá přibližuje oběť sexuálního 

zneužívání, věnuje prostor i objasnění následků tohoto trestného činu. V šesté kapitole autorka popisuje 

možnosti prevence a zdůrazňuje význam existence Dětského krizového centra a kromě známé primární, 

sekundární a terciální prevence, seznamuje s efektivní, účelnou prevencí. 

   Důležitou součástí teoretické části práce je kapitola sedmá "Kde hledat pomoc", v níž nalezname výčet 

organizací, institucí a zařízení, kam se lze obrátit s žádostí o pomoc. 

   Teoretická část práce je zpracovaná přehledně. Základní terminologie a související pojmy jsou zde 

předkládány srozumitelně. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou dobře logicky  propojeny a 

dostatečně propracovány. Je použito vhodných zdrojů informací, těch nejnovějších, aktuálních i starších 

a osvědčených titulů. 



   Cílem praktické části práce je jednak představit Dětské krizové centrum a i podle uveřejňovaných 

statistik výskytu zneužívání dětí poukázat na potřebu zvýšeného úsilí šířit osvětu a problematiku 

sexuálního zneužívání přiblížit prostřednictvím kazuistik několika (4) dětí. Pomocí vlastního 

dotazníkového šetření ( 35 respondentů) zjistit, zda rodiče mluví se svými dětmi o sexu, umí je varovat 

před riziky zneužívání a vědí kam se obrátit v případě potřeby pomoci.  Na základě dobře, přehledně a 

zajímavě zpracovaných výsledků vyhodnocených dotazníků jsou na str. 64 přehledně shrnuty 2 hypotézy, 

které byly potvrzeny a jedna nepotvrzená hypotéza. Autorka vše komentuje, dokládá na příkladech, 

podporuje pomocí statistik a vhodně hodnotí.              

    Splnit cíl práce se autorce podařilo. Své znalosti a získané poznatky prezentuje vhodnou formou, zvolila 

odpovídající zdroje informací a je patrné, že se o problematiku zajímá a dobře se v ní orientuje. 

   Po formální stránce se v práci objevují jen drobné nedostatky. Po obsahové i stylistické stránce je práce 

na dobré úrovni.  

   Práce s literaturou i její výběr je na dobré úrovni. Vlastní zhodnocení práce, vyhodnocení hypotéz, 

komentáře,  postřehy a prezentace získaných výsledků jsou zdařilé. 

  

   Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:   výborně 

 

 

   Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Co bylo impulsem pro to, že jste se začala věnovat tomuto tématu? 

2.  Jak na Vás osobně zapůsobily příběhy dětí, se kterými jste se měla možnost setkat? 

3. Myslíte si, že je vhodné o tomto tématu sexuálního zneužívání mluvit i ve školách? 

4. Překvapilo Vás, jaké výsledky vyšly z vyhodnocení dotazníkového šetření? 

 

 

V Praze dne 1. června 2017                                                                                                 ...............................…….                                      
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