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Předložená diplomová práce řeší velmi zajímavé a aktuální téma. Autor ve své práci analyzuje 

problematiku šikany na školách a mapuje názory na šikanu u žáků základních škol. 

Práce je přehledně strukturována, jazyk práce je srozumitelný a čtivý. 

Autor pracuje s širším okruhem aktuální literatury a dalších pramenů a prokázal velmi 

dobrou schopnost jejich analýzy a interpretace. Analýzu diplomové práce ztěžuje fakt, že autor 

nevymezil zcela jasně cll celé práce. 

V první části práce autor seznamuje s teoretickými východisky problematiky šikany, v další 

se věnuje lešení šikanování ve škole a také prevenci šikanování. Následuje část, jež prezentuje 

pohledy dětí 1. stupně základní školy na šikanu. Poslední část je výzkumná a předkládá komplexní 

informace k realizovanému dotazníkovému šetření, které je zaměřené na přístup dětí k šikaně a 

jejímu řešení. Zajímavým doplněním jsou popisy a příklady zpráv z programu VVP, kterých se 

autor sám aktivně účastní I. 

Těžiště práce spočívá především v poměrně zdařilé výzkumné části. Lze konstatovat, že 

výzkumná část tvoří jádro práce, je velmi dobře propracovaná, autor jasně formuluje cíl výzkumu, 

hypotézy a charakterizuje metodiku výzkumu. Analýza získaných dat je velmi dobře zpracována, 

autor prokázala schopnost velmi dobrého uchopení problému. Především interpretace získaných dat 

je zajímavá a podnětná. Z práce je patrné osobní zaujetí autora na dané problematice. 

Po fonnální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text vhodně doplňují přehledné tabulky a grafy 

statistického charakteru. 

Otázky k diskusi při obhajobě: 

1. Jasně formulujte cil va§í diplomové práce. 

2. Uveďte přednosti a meze zvolené výzkumné metody vzhledem k cili práce. Které další 

metody by byly vhodné jako doplňující a proč? 

Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji 

k obhajobě a v závislosti na výsledku obhajoby navrhuji hodnocení v rozmezí známek: 

v Ý bor n ě - velmi dobře 
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