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Předložená bakalářská práce se věnuje sociomapování sociálních vztahů a jejím cílem je porovnat 

nástroje tradičně používané k predikci šikany a jiné sociomapovací nástroje, především 

s využitím subjektivních výpovědí žáků o sobě samých. Jde o velmi originální a jasně zaměřenou 

studii, s jasným problém, který se řeší, obsahuje jasný cíl, jež je v úvodu velmi dobře obhájený. 

Nezabývá se konkrétními sociálními prostory daných tříd, ale sociomapováním, bylo by proto 

zbytečné vytýkat, že se nediskutují konkrétní výsledky pro jednotlivé třídy, nicméně tohoto 

tématu se bude týkat jedna kritická poznámka. Ovšem tato práce především překonává v mnoha 

ohledech současné pojetí, jak rozumět vztahům uvnitř školních tříd, je proto velmi přínosné, 

s jakými novými položkami a novými otázkami starší praktiky konfrontuje. Ukazuje se, jak 

„vnějšně“ pojaté sociomapování bez možnosti studentů hovořit “o sobě“ a sebe zhodnotit v 

sociálním prostoru je neudržitelné. Ukazuje, jak je třeba zapojit i jiné metody k zachycení tak 

komplexního (esenciálně relačního) a v mnoha ohledech „unikajícího“ fenoménu, jako je šikana a 

adaptace. Tato práce je velmi významným badatelským přínosem jak akademické sféře, tak 

především sféře praktiků, kteří na školách diagnostiku sociálních vztahů provádějí.  

Práce je velmi dobře strukturovaná, psaná kultivovaným odborným jazykem. Zpracovaná 

literatura je dostačující; autor se orientuje jak v metodologické, tak sociálně-psychologické 

literatuře na bakalářské úrovni dostatečně. Metodologie je velmi dobře zpracovaná, zejména 

vyzdvihuji epistemologický přístup: „Data nejsou sbírána, nýbrž spoluutvářena v interakci 

respondentů a výzkumníka, který každým svým krokem při komunikaci s respondenty ovlivňuje 

podobu závěrečných dat. Cílem této kapitoly je proto transparentně popsat, jakým způsobem byla 

spoluutvářena data, která budou představena v další kapitole.“ Také velmi oceňuji dobrovolné 

podrobení výzkumných záměrů etické komisi UK. U výzkumné práce s dětmi a studenty je právě 

etické domyšlení takové intervence velmi důležité a někdy podceňované. Právě tak citlivé 

informace mohou nakonec v necitlivých rukách učinit více škod než užitku. V této práci tomu bylo 

zabráněno. Velmi kvalitní je také v části diskuse práce s limity jako s příležitostmi. 

I přes nesporné klady této páce se zde objevují některé menší a větší problémy, které ale nejsou 

rozhodně pro předloženou práci destrukční. Jsou zde nabízeny tedy jako návrhy, jak argumenty 

práce posílit. Budou představeny, v jakém pořadí se nacházejí v práci.  

 

Kritické poznámky: 

Str 12: „Proto se zdá vyloučené (i přesto, že třídní kolektiv je tzv. formální skupina, v níž si žáci 

nemají možnost vybrat své spolužáky), aby spolu někteří žáci v rámci třídy nebyli ve vzájemné 

interakci. Definování třídy jako malé sociální skupiny je důležité, protože malá sociální skupina 

má své charakteristické prvky, které ovlivňují prožívání a jednání jejich členů.“ Tato formulace 

perfektní a zcela zásadní, ale nicméně chybí závěrečná věta, jak to tedy autor tuto definici hodnotí 

v případě třídy se šikanou? Je evidentní, že autor naznačuje, že definice malé skupiny jako spolu 

komunikujících lidí není úplně v pořádku, ale čtenář přesně neví jak – kdyby se toto vyjasnilo, bylo 
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by to velmi posilujícím argumentem, proč tedy vůbec metody porovnávat a upozornilo by to na 

další „bílá místa“, kde prostě fenomén šikany uniká.  

Str. 46: „Dalšími testovanými relačními otázkami byly položky zjišťující žákův zájem o přátelství 

a komunikaci s jeho spolužáky6. U položky na zájem o přátelství byla vůči indexu adaptace zjištěna 

korelace 0,248 (p  0,05), u položky na komunikaci 0,301 (p  0,05).“ V těchto výsledcích chybí 

popis toho, co z toho tedy diskusně a interpretačně vyplývá vzhledem k cíli práce – co to tedy 

ukazuje? 

 

Drobnější nejasnosti  

• Str. 8: Obsah není dokončen, končí u kapitoly 3.  

• Str. 10: „Ukázka orbitálního sociogramu zobrazující negativní volby sympatie viz obrázek č. 

1.“ Zde by byla potřeba legenda (červené a modré čáry) 

• Slovník: „udělal“ lepší by bylo „učinil“ 

• Str. 43: „Aritmetické průměry závislých proměnných se nacházejí v tabulce 3. Bližší popis 

tvorby těchto proměnných viz kapitola 4.1.“ Zde má mít tabulka číslo 4! – celkově seznam 

tabulek by měl bát přítomen 

• seznam literatury: „Festinger“ v literatuře je v jiném fontu 

 

Závěry 

Celkově: Výsledky práce, na které se čtenář po tak kvalitní teoretickém a metodologickém 

zpracování tolik těší začínají až na stránce 42, tedy dosti za půlkou práce, když odmyslíme seznam 

literatury. Tyto velmi zajímavé výsledky by bylo dobré rozvést více, než kolik jim je věnováno 

prostoru. Diskusní kapitola by také mohla být podrobnější, kdyby se v práci nacházel standardní 

„Závěr“, pak by mohly být všechny shrnující informace a naznačení dalšího výzkumu uvedeny zde, 

a ne v diskusní kapitole, která by se mohla plně věnovat rozboru výsledků. Jde především o 

konkrétní zodpovězení jednotlivých otázek, jejichž obhájení bylo věnováno mnoho prostoru, ale 

jejich zodpovězení jednotlivě vůbec žádný. Dále, jak jsem naznačila na začátku posudku, ačkoliv 

tématem této práce nejsou konkrétní sociální vztahy jednotlivých tříd, pro základní cíl je stěžejní, 

aby bylo jasně řečeno, zda nějaké potencionální vztahy šikany či maladaptace byly ve výsledcích 

přítomné – pouze do míry, která je potřeba pro zhodnocení tradičních a nových metod. Uniká tak 

jeden potencionální přínos této práce, a to je upozornění na celkovou neutěšenou situaci 

v diagnostice nezdravých sociálních vztahů, která se v současnosti děje povrchně, nerespektuje 

vlastní sebehodnocení žáka a pracuje „z vnějšku“. Tato práce totiž vlastně ukazuje, jak je 

konceptuální práce, operacionalizace a definice zcela zásadní pro to, zda se nějaké nezdravé 

sociální vztahy „ukáží“ – tedy jak teorie intervenuje v tom, co se posléze ukazuje jako „realita“.  
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Hodnocení 

Ačkoliv jsem naznačila některé problematické body, a ačkoliv některé chyby působí až komicky 

(nedopsaný obsah), musím ocenit originalitu a nesporný přínos této práce pro akademické i širší 

publikum. V případě, že to sám autor nemá v úmyslu, navrhuji, aby seznámil pracovníky 

pedagogicko-psychologických poraden se svými nálezy.  

Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení B-velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými 

chybami). V případě, že autor uspokojivě zodpoví následující otázky u obhajoby a komise to uzná 

za patřičné, navrhuji A-výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami).  

 

Otázky k obhajobě 

1. jak autor pracuje s definicemi malých skupin a co to pro jeho výzkum (cíl) znamená? 
2. Jak by autor zodpověděl jednotlivě výzkumné otázky z kapitoly 4 (ačkoliv jsou částečně 

zodpovídány v kapitole Diskuse): 

a. Výzkumná otázka 1: Nakolik dokáže SO-RA-D, konkrétně tzv. index celkového 

hodnocení jedince, predikovat přítomnost šikany v třídním kolektivu? 

b. Výzkumná otázka 2: Nakolik dokáže SO-RA-D, konkrétně tzv. index náklonnosti, 

predikovat přítomnost poruchy adaptace v třídním kolektivu? 

c. Výzkumná otázka 3: Nakolik dokáží nově formulované relační otázky predikovat 

přítomnost šikany ve třídním kolektivu?  

d. Výzkumná otázka 4: Nakolik dokáží nově formulované relační otázky predikovat 

přítomnost poruchy adaptace ve třídním kolektivu? 

e. Výzkumná otázka 5: Jak by vypadala vizualizace sociálních vztahů u třídního 

kolektivu, pro kterou je jeho vnitřní členění na podskupiny tématem, pomocí 

sociomap oproti vizualizaci pomocí orbitálnímu sociogramu používanému na 

webu sociometrie.cz? 

3. Jak by podle autora mohla pedagogicko-psychologická centra pracovat s jeho závěry? 

 

Dne 13.9.2020 

Mgr. Jitka Wirthová 


