
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno studenta/ky:  Markéta Zíková, DiS.  

Jméno vedoucího bakalářské práce:  Mgr. Jana Poláčková

Téma práce: Problematika sexuálního zneužívání dětí ve věku od 3 do 9 let v Dětském 
krizovém centru, z. ú., Praha

Cíl práce: Poskytnout čtenáři nejdůležitější informace o problematice sexuálního 
zneužívání a přiblížit mu je na skutečných příbězích dětí

Počet stran textu (Úvod – Závěr):  59  

Počet stran příloh: 7

Celkový počet odborných pramenů: 27

1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Splnění cíle         x

Samostatnost studenta                      
při zpracovávání  tématu         x

Vyváženost teoretického výkladu      
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a subkapitol

        x

Práce s odbornou literaturou, (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)         x

Adekvátnost použitých metod       
při zpracovávání tématu         x

Hloubka provedení analýzy          
(ve vztahu k tématu)         x 

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)

        x

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

        x



Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii:

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:
1/ Proč jste si zvolila právě toto téma?
2/ Proč si myslíte, že pachatelky ženy znají daleko lépe svou oběť než muži a proč je 
v jejich chování daleko méně úchylností než v chování mužů, jak uvádíte?
3/ Jaká je podle Vás úroveň prevence s. CAN ze strany školy?
4/ Proč si Vy sama myslíte, že nejvíce jsou sexuálně zneužívány děti ve věku od 3 do 9 
let, jak uvádíte?

oceňuji velmi rozsáhlý počet studijních pramenů
práce vychází ze zkušeností autorky s prací s dětmi v DKC
je uvedeno několik výstižných kazuistik ilustrujících příběhy dětí se s. CAN
oceňuji i ilustrující dotazník s 35 respondenty- rodiči dětí

4.  Bakalářská    je      –     není    doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně až velmi dobře
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)

V Praze  dne 4.5.2017                Mgr. Jana Poláčková
           podpis vedoucího bakalářské práce
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