
Posudek oponenta na diplomovou práci Kateřiny Kolářové „Sociálně kognitivní analýza 
šikany u studentů středních škol“.

Jde o relativně rozsáhlou práci, která je věnována aktuálnímu tématu šikany. Její teoretická 
část je rozsáhlejší než vlastní výzkum. Teoretická část je rozdělena do osmi kapitol, které jsou 
s výjimkou prvních dvou věnovány šikaně. První kapitola, která je označená škola a její 
subkapitola, která je věnována emočnímu vývoji, by měla být komplexněji pojata, protože ve 
vztazích mezi školáky nejde jen o emoce, ale i o dosažený způsob uvažování a o úroveň 
socializace. Uvedený příklad je ale pěkný a určitě každého čtenáře zaujme.

Další část se zabývá charakteristikou agrese, v názvu by bylo lepší uvést, že jde o agresivní 
jednání, protože tak je tomu i v případě šikany. Rozdělení druhů agrese by bylo možné 
pojmout lépe a použít jiný zdroj než publikaci M. Nakonečného. Str. 15 dole – nejde jen o 
inhibici, ale leckdy spíš o regulaci takového chování, které lze zaměřit jinam apod. Třetí 
kapitola, která se zabývá definicí šikany je lepší, než dvě předchozí. Autorka zde jasně uvádí 
o co jde, jak je šikana členěna a co je její podstatou. Užitečné je uvedení příkladů jevů, které 
za šikanu považovat nelze. Pěkný je i popis vývoje šikany a jejích jednotlivých stadií. Není 
pochyb, že je tomu tak díky použití kvalitnějších zdrojů, než v předcházející části textu. 

Čtvrtá kapitola se soustředí na vymezení charakteristik účastníků daného aktu. Nejdůležitější 
je samozřejmě oběť, protože jí je ubližováno. Autorka se tudíž zcela logicky zabývá hledáním 
charakteristik, které mohou být pro oběti šikany něčím typické. Lze ocenit, že bere v úvahu 
všechny možné znaky, tělesné, psychické i sociální, protože všechny mohou být důležité. 
Další významnou osobou je agresor, tj. ten, kdo oběť týrá, a je důležité vědět, jaký je. Jak 
autorka uvádí, může být dost různý a stejně rozmanité mohou být i jeho motivy. Pěkná 
subkapitolka se zabývá druhem vztahu mezi agresorem a obětí, protože není pochyb o tom, že 
vzhledem k déledobému rozvoji šikany se zde nějaký vztah vytvoří. Přínosné je i upozornění 
na genderové rozdíly v přístupu k šikaně a uvedené příklady je pěkně ilustrují. Je užitečné, že 
autorka připomíná trýznivý dopad psychické šikany, kterou mohou nezúčastnění pozorovatelé 
z řad dospělých považovat za banálnější, než tělesné ubližování. Důležitou postavou je 
ochránce, resp. potenciální ochránce, který je ochoten oběti pomoci a postavit se agresorovi. 
Je otázka, kolik takových jedinců ve třídě je a jací jsou. Ostatní, kteří nejsou nijak aktivně 
účastní a představují jen přihlížející publikum, mohou být významní také, protože jejich názor 
může leckdy situaci zvrátit. Pojednání o účastnících šikany doplňuje informace o významu 
chování učitele a rodičů. Text celé kapitoly je zpracován kvalitně a zajímavě, na jeho kvalitě 
se opět podílí dobrá volba odborné literatury z níž autorka vychází.

Pátá kapitola pokračuje při sledování rozvoje šikany k analýze zákroku proti takovému 
jednání. Autorka zde uvádí, jak je třeba postupovat a čeho si všímat, jak zahájit vyšetřování a 
co konkrétně dělat, co je třeba brát v úvahu atd. Text je přehledný a jasně formulovaný, 
uvedení praktických rad je vždycky užitečné, mimo jiné i proto, že z nich vyplývá, jak mohou 
různí aktéři uvažovat a reagovat. Další část textu je věnována možným následkům šikany 
v závislosti na její závažnosti a poslední dvě kapitoly teoretické části se zabývají prevencí. 
Řazení kapitol i jejich zpracování odpovídá požadavkům. Text je jasný a srozumitelný. 
uvedení praktické ukázky jednoho intervenčního programu rovněž přispěje k pochopení dané 
problematiky.

Úvod k vlastnímu výzkumu je spíše úvahu nad účelností daného zkoumání. Jeho cíl je jasně 
stanoven, zkoumaná skupina byla vhodně zvolena a je dostatečně rozsáhlá. Dotazníková 
metoda je sice jednoduchá, ale pro daný cíl vhodná. Užitečné je i použití videa, jehož obsah 



probandi následně hodnotí. Lze předpokládat, že děj ovlivní jejich reakce (podobně jako 
ovlivnil film děti z výzkumu A. Bandury). Vhodný je i navrhovaný způsob vyhodnocování 
výsledků, ale uvádět vzorec pro výpočet chí kvadrát testu je zbytečné, protože jde o běžně 
používanou metodu. Autorka si stanovila 7 hypotéz, což je hodně, možná by práci prospěla 
jejich redukce. Nicméně tyto hypotézy jsou jasně stanovené a na základě výsledků je lze 
potvrdit či vyloučit.

Získané výsledky jsou prezentovány v přehledných tabulkách a grafech, jsou zde uvedeny i 
významnosti rozdílů. Je třeba ocenit, že autorka uvádí i poznámky, které upřesňují kvatitativní
výsledky. Je škoda, že se je nesnaží více interpretovat, protože všechny nejsou jen banální a 
očekávatelné, lze v nich najít i hlubší souvislosti. Vyhodnocení reakce na příběh shlédnutý na
videu je ještě zajímavější, především rozdíly mezi chlapci a dívkami v názoru na konec 
příběhu. Autorka by se měla pokusit vysvětlit, proč tomu tak je. Diskuze zahrnuje hlavně 
odpovědi na stanovené hypotézy, zde autorka postupuje systematicky a vyjadřuje se jasně, lze
danou hypotézu potvrdit nebo ne. Závěr je souhrnnou úvahou nad problémem šikany a jejími 
zjištěními.

Předložená práce splňuje všechny předpoklady. V souhrnu lze říci, že je kvalitní a lze k ní mít 
pouze drobnější připomínky. Vzhledem k tomu doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. 
Navrhovaná klasifikace 1-2, podle úrovně obhajoby.

V Praze dne 21. srpna 2012                     Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc.




