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Posudek na diplomovou práci Radky Fraňkové na téma: 

" Šikanování na 2. stupni ZŠ a v nižších třídách víceletých gymnázií 

a možnosti prevence" 

V diplomové práci se autorka zabývá jedním z aktuálních problémů - šikanou na základní ( 

škole a víceletém gymnáziu. Vnímá ji jako celospolečenský jev, významně zdůrazňuje 

v prevenci tohoto sociálně patologického jevu spolupráci rodiny, školy i společnosti. 

V současné době je sledovaná problematika centrem pozornosti nejen pedagogické a 

psychologické teorie, ale i výchovné a vzdělávací praxe. Oceňuji, že autorka pracovala velmi 

samostatně, s tvořivým přístupem i entuziasmem. 

Práce jako celek má teoretické, výzkumné i metodické aspekty. Je obsahově velmi dobře 

promyšlená, logicky na sebe jednotlivými kapitolami navazuje. V první teoretické části 

autorka stručně, i když výstižně a srozumitelně, analyzuje pojem šikany, charakterizuje 

osobnost šikanovaného i agresora a specifikuje tuto problematiku do prostředí školní třídy. 

Zdůrazňuje v podstatě spolu s řadou odborníků šikanu jako "nemoc" třídního kolektivu -

jakousi nezdravou atmosféru v klimatu sociální skupiny studentů. Porovnává teoretická 

vymezení a charakteristiky problematiky šikany u různých autorů z jednotlivých publikací. 

Dokazuje tak, že se v odborné literatuře dobře orientuje (doporučuji případně i doplnění 

zahraničních studií). 

Součástí celého projektu diplomové práce R. Fraňkové je i kapitola, týkající se primární 
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prevence šikanování a zdůraznění významu školy ~o J!1stituce (týmu učitelů a studentů) 
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v prevenci, diagnostice i možností řešení tohoto závažného asociálního jevu. 

Velmi významnou kapitolou diplomové práce je koncepce programu specifické primární 

prevence šikanování v konkrétních třídách jednoho víceletého gymnázia a základní školy 

v Praze (z důvodu požadavku vedení škol nejsou uvedeny tyto školy konkrétně). Celkově lze 

konstatovat, že tato kapitola je koncipována výborně, je zdůrazněna i etika práce s dotazníky 

mapující vztahy v třídních kolektivech. Autorka zde projevuje nejenom hluboký zájem o 

tematiku, ale i velmi citlivý přístup k celému empirickému šetření a strukturaci projektu 

programu, který je pro školy velmi dobře využitelný. Pozitivně lze hodnotit i promyšlený 



metodologický postup šetření, jeho celkový popis i sdělení vlastních zkušeností z průběhu 

mapování vztahů v kolektivem konkrétně vybraných tříd (doporučila bych více interpretovat 

v textu tabulky, případně některé zařadit do příloh). R. Fraňková však jednoznačně prokázala 

velmi solidní úroveň a znalosti v diagnostických metodách a postupech mapování vztahů 

v třídních kolektivech. 

Na základě analýzy dat šetření zpracovala autorka vlastní strukturu preventivního 

programu a zohlednila i zásady efektivní práce s pro žitkovými aktivitami. Na koncepci celého 

programu je patrná zkušenost autorky s touto problematikou nejen v rovině teoretické. Co 

nejvíce autorku inspirovalo a pomohlo jí při sestavování vlastního projektu postupu řešení 

šikany ve třídě jako sociální skupině? Autorka při hodnocení celkového postupu zvládání 

šikany zdůrazňuje význam společenských, pedagogických i psychologických kontextů. Které 

zkušenosti jsou v oblasti šikany na základní škole a gymnáziu pro autorku překvapivé, 

zarážející či alarmující? Podrobnější zkušenosti se mohou stát předmětem diskuze při 

rozpravě nad touto diplomovou prací. 

V závěrečné kapitole autorka shrnuje dle jejího názoru nejdůležitější zkušenosti a navrhuje 

perspektivní linie dalšího zkoumání. V závěrech je střízlivá a skromná, uvědomuje si své 

výsledky jen jako dílčí přínos k řešení tak složité tematiky, kterou šikana v prostředí školy 

nepochybně je. Přínosný je i seznam nejnovější, především domácí odborné literatury - který 

je uvedený z hlediska citačních norem naprosto ukázkově - a soubor příloh (s náměty cvičení 

a her, velmi srozumitelně charakterizovaných a popsaných). Pro mnohé čtenáře předložené 

diplomové práce bude přínosem i možnost studia textu z CD-R, který k publikaci přiložen. 

Závěr: 

Předložená diplomová práce po všech stránkách přesahuje požadavky kladené na 

diplomovou práci, jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

Praha 29.9.2007 Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. 

Vedoucí diplomové práce 


