
Oponentský posudek diplomové práce 

Zuzany Novotné 
"Šikana u dětí s nadváhou a obezitou." 

"Vybrané psychosociální aspekty nadváhy a obezity ve vztahu k šikaně se zaměřením na 
žáky druhého stupně základních škol.", 
katedra psychologie FF UK Praha, 2008. 

Autorka zvolila za téma své diplomové práce specifickou oblast, která je v České republice 
dosud opomíjena zejména v literatuře a výzkumu. Ve své práci tudíž čerpá především ze 
zahraničních pramenů. Jedná se o průřezové téma spadající jak do pedagogické a vývojové 
psychologie, tak do oblasti sociální a dětské klinické psychologie. 

Teoretická část je rozčleněna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Postupuje od 
vymezení pojmu školní šikany přes její podrobnější popis až k jejím psychosociálním a 
zdravotním následkům. V další kapitole podobně postupuje při popisu dětské obezity a nadváhy. 
Podařilo se jí velmi kvalitně danou problematiku zpracovat a zvláště pozitivně oceňuji 

propojování teoretických poznatků s dohledanými výzkumnými studiemi. Tato část je navíc 
přehledně uzavřena shrnující kapitolou. 

Obsáhlá výzkumná část je opět dobře a logicky uspořádána. Autorka zde velice kvalitně 
zpracovala a prezentovala obsáhlý několikaletý výzkumný projekt. Údaje získané převážně 
pomocí dotazníků kvalitně a strukturovaně analyzovala na základě vhodně zvolených 
výzkumných otázek. Výsledky pak přehledně a pečlivě uvádí v samostatné kapitole a ve zdařilé 
diskusi a závěru vše shrnuje. Celá práce je řádně doložena seznamem použité literatury. 
V závěru práce jsou ještě navíc seznamy použitých zkratek, tabulek a grafů. Nechybí ani 
rozsáhlé přílohy obsahující jak použité dotazníky, tak podrobné doplňující popisy vzorku a 
statistických výsledků. 

Práci lze vytknout pouze příliš stručný a nic neříkající popis výzkumné části v úvodu práce 
a zařazení Shrnutí/Summary až za Závěr práce, kde se špatně hledá. Toto shrnutí by mělo být 
spíše abstraktem na začátku práce. Drobné a velice sporadické překlepy jsem uvedla v erratech. 
V kapitole 3 se zbytečně opakovaly stejné informace (např. připisování různých vlastností 
otylým lidem ... ). 

Ráda bych, kdyby autorka v diskusi při obhajobě své práce zmínila svou zkušenost 
s výběrem a získáváním respondentů pro spolupráci na výzkumu a možnosti dalšího zkoumání 
zvolené problematiky. 

Celkově hodnotím práci velice kladně. Autorka splnila zadaný diplomový úkol, prokázala 
vysoce nadprůměrnou schopnost kvalitně zpracovat dané téma. Autorce doporučuji pokračovat 
v zaměření na zvolené téma i nadále a využít své zkušenosti v širším výzkumu. Předloženou 
práci mohu vřele doporučit k obhajobě. 
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V Praze 7.8.2008 PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 



Errata: 

Str. 17,3. odst.- "a to podle ~ doby" 

Str. 36 - "12-16 let U skupiny" - chybí tečka na konci věty 

Str. 67 - sjednotit zkratku F AP nebo FP A? na str. 7 v tab. 1 je fyzické přímé aktivní 

Str. 71, poznámka 11 - "v~kovou" 

Str. 84 - "se jako podskupina se vyprofilovaly" 

Str. 96 - "12-13 year~" 

mezi str. 99-100 jsou svázány prázdné listy 

str. 100 - název časopisu není kurzívou 

Příloha 4 - "13) Byljsi ty sám ... šikanovánQ" 

Příloha 22 - chybí Vynucování peněz a Urážky kvůli váze 


