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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 41
Počet stránek příloh: 0
Počet titulů v seznamu literatury: 21 + 3 el. publikace + 3 odkazy na internetové stránky

Formální zpracování: 
¨
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
(místy interpunkční prohřešky, např. na s. 47)
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)
(nejasný odkaz na s. 35, zřejmě chybějící odkaz na s. 38)
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod
(teoretická práce)
Využití praktických zkušeností
(nelze hodnotit)

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce
(není standardní uvést cíl práce v anotaci, nikoli v Úvodu)

Vyváženost teoretické a praktické části
(teoretická studie)

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
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použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
(závěry bylo možno obsahově více konkretizovat, nicméně oceňuji, že nejde o závěr 
rekapitulujícího typu)

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Podle jakých zásad by měly být konstruovány programy prevence proti šikaně?
2. Jaká je role preventivního programu školy v prevenci šikany?
3. Z jakých zdrojů vycházíte v subkapitole 4.1 ? 
4. Vyjasněte sociálně pedagogickou roli učitele v prevenci šikany.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Bakalářská práce je přehledovou studií o problematice šikany na školách, s akcentem na 
nespecifickou prevenci. Jejím cílem je zmapování základních teoretických konceptů geneze  
a vysvětlení šikany jako jevu promítajícího se do sociálních vztahů. Práce je napsána 
s oporou o adekvátní literaturu, jazyková a interpretační úroveň textu odpovídá nárokům na 
tento typ prací.

Zdařilé je propracování vlastního fenoménu šikany ve škole, rolí obětí a agresorů a také 
vybraných postupů řešení šikany. Oceňuji také uchopení problematiky v souvislosti 
s klimatem třídy jako klíčovým fenoménem ovlivňujícím rozvoj šikany a představení 
vybraných výchovně vzdělávacích programů zaměřených na jeho pozitivní utváření (s. 40-
46). 

Témata kapitol 3 a 4 (role sociální interakce a třídy jako sociální skupiny) by bylo vhodné 
ještě více explicitně reflektovat v kontextu rizik rozvoje šikany. Jistému oživení textu by dále 
prospěla kritická analýza preventivních programů škol, v jejichž rámci jsou rozpracovávány 
programy proti šikanování.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře.
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